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Anotace 

 

Téma: Problematika šikany a její prevence na 1. stupni ZŠ 

 

 Diplomová práce se zaměřuje na problematiku šikany, se zaměřením na 

první stupeň základní školy. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je 

vymezen pojem šikany, její vývoj, příčiny a podmínky, které vedou k šikanování, 

charakterizováni jsou aktéři šikany. Důraz je kladen na diagnostiku, řešení šikany 

a prevenci. 

 V praktické části byl proveden výzkum frekvence výskytu a forem šikany a 

zpracována příručka nespecifické prevence pro učitele. 

 

Klí čová slova: šikana, oběť, agresor, prevence 

 

Annotation 

 

Theme: Problems of Chicane and Its Prevention at Elementary Schoul 

 

My diploma work concentrates on problems of chicane, especially at  

elementary schools. 

I tis dividend into theoretical and practical parts. In theoretical part there is  

a term „chicane“, its development, cause and conditions leading to chicanery, 

actors of chicane are characterised. There is an emphasis on diagnosis, method of  

chicany and prevention. 

In practical part the research of frequency of occurrence and forms of 

chicany  was realized and a handbook of unspecific prevention for teachers was 

compiled. 

 

Keywords: chicane, victim, aggressor, prevention 



                                                           

Zusammenfassung 

 

Das Thema: Schikane im Primarschulbereich und ihre Prävention 

 

Die Diplomarbeit befasst sich mit der Problematik der Schikane an der 

Primarstufe einer tschechischen Grundschule.  

Die Arbeit wird in einen theoretischen und einen praktischen Teil 

gegliedert. Der theoretische Teil grenzt  den Begriff Schikane ab, setzt sich mit 

der Entwicklung, den Gründen und Rahmenbedingungen auseinander, die zur 

Schikane führen. Charakterisiert werden die einzelnen Rollen im 

Schikaneprozess. Der Akzent wird auf  die Diagnose, Prävenz und die 

Lösungsmaßnahmen gelegt. 

Der praktische Teil beinhaltet die Analyse einer sich mit formalen Zügen 

der Schikane befassenden Erhebung sowie eine Lehrerhandreichung  für den 

nichtspezifischen Umgang mit diesem Phänomen. 

 

Die Schlüsselwörter: die Schikane, das Opfer, der Aggressor, die Prävention 
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Úvod 

 

 Je to jen dětské škádlení, říkají dospělí, když vidí, jak skupinka dětí ubližuje 

svému spolužákovi. Ale šikana není hra. O šikaně víme řadu let. Situace se však 

nelepší. Šikana na školách představuje velké celospolečenské téma. Její 

přítomnost na školách je alarmující, protože následky si děti s sebou často nesou 

po celý život.  

 Čas od času sice probleskne tiskem zpráva, jak ta či ona škola na tento jev 

zareagovala. Je to však jen špička ledovce. Ve své zárodečné formě se šikana 

vyskytuje prakticky na všech školách. Školy, které tvrdí, že se u nich šikana 

nevyskytuje, buď nevědí co šikana je, nebo se nechtějí podívat pravdě do očí. 

 Řada průzkumů na českých školách (Říčan 1995, Kolář 1997, Bendl 2000) 

svědčí o tom, že se šikana stává běžnou organickou součástí školního života, 

kterou se nedaří ze škol vytěsnit. 

 Ve své práci jsem se proto z výše uvedených důvodů zaměřila právě na 

téma šikany.  

 V teoretické části se pokusím vysvětlit pojem šikanování, objasnit přímé      

a nepřímé známky šikany, přiblížit agresora, oběť i jejich rodinné zázemí. Uvádím 

možná řešení šikany a v neposlední řadě se věnuji prevenci šikany a optimálním 

preventivním programům.  

 V praktické části se věnuji výzkumu frekvence výskytu šikany a jejích 

forem na prvním stupni základní školy a dále jsem zpracovala praktickou příručku 

nespecifické prevence pro učitele. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Lidská agrese, agresivita 

 

Agrese je většinou chápána jako jakákoliv forma chování, jehož cílem je 

záměrně někoho poškodit nebo mu ublížit. Kromě fyzického ublížení lze za agresi 

považovat také psychická a emocionální zranění, jako jsou například zastrašování, 

vyhrožování a podobně. (Čermák, 1999, s. 12)  

 Řada psychologů tvrdí, že agrese je – stejně jako většina ostatního lidského 

chování, tedy třeba jako tanec, vaření nebo hra na kytaru – naučená, to znamená, 

že si ji osvojíme na základě zkušenosti.  

 Agresivita je pojímána v nejširším slova smyslu jako dispozice 

k agresivnímu chování. Člověk, který je nadán vysokou mírou agresivity, je často 

a velmi snadno v nejrůznějších situacích náchylný jednat agresivně. Agresivní 

sklony se u člověka utvářejí na základě instinktivní výbavy v prvních letech 

života. (Čermák, 1999, s. 13)  

 Podle odborníků je člověk agresivní proto, neboť se naučil, že se to vyplácí. 

Agresivnímu jednání se podle těchto badatelů učíme na základě vlastní zkušenosti 

nebo zprostředkovaně, na základě toho, co vidíme kolem sebe, například na 

obrazovce, kde agrese bývá odměňována a oslavována. Zvlášť účinnou „školou“ 

agrese bývá, když je dítě doma krutě trestáno nebo i bezdůvodně týráno a vidí, 

s jakým uspokojením tak rodiče prosazují svou moc.  

 Z dítěte se stává vysoce agresivní člověk postupně, a to tak, že si pamatuje 

ty způsoby svého vlastního jednání, které vedou k úspěchu (například Martin 

uhodí bratříčka, který mu nechce dát bonbon, a skutečně se tak bonbonu zmocní, 

uloží si tento způsob jednání do paměti pro příští použití). Z úspěšných způsobů 

jednání si vytváří jakousi zásobárnu malých „scénářů“ pro různé situace. Pokud 

dopustíme, aby mělo dítě úspěch se svým agresivním jednáním, vytvoří si mnoho 

agresivních „scénářů“. Další agresivní „scénáře“ si vytváří podle toho, co vidí 
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kolem sebe, hlavně v rodině, ale také ve školce, a samozřejmě na obrazovce, 

zvlášť když před ní tráví několik hodin denně.  

 Ze „scénářů“, které používá, si dítě postupně odvozuje zásady, podle 

kterých se řídí v nové situaci. Tak dospívá k názorům, postojům a hodnotám, 

které nakonec řídí jeho jednání.  

 Celý proces vytváření „scénářů“, zásad, postojů a hodnot je v rozhodující 

míře ovlivňován tím, jak jednají lidé, v nichž má dítě svůj vzor, s nimiž se 

identifikuje, ztotožňuje. Jsou to především rodiče, do jisté míry ovšem také 

postavy z televizní obrazovky. 

 Říčan uvádí, že člověk má nesmírně silnou potřebu být v citovém vztahu, 

být milován a obdivován. Když se mu to nedaří, vynutí si ze zoufalství vztah 

aspoň tím, že na objekt své touhy zaútočí. Tak naváže velmi silný, byť negativní 

vztah. (Říčan, 1995, s. 23 – 24) 

  

1.1 Druhy agrese 

 

 Nejčastěji se agrese rozděluje na instrumentální a emocionální. 

Instrumentální agrese je prostředkem, jak dosáhnout vnějšího cíle, je založena na 

předem připraveném plánu a na úvahách o možných variantách průběhu jednání. 

Emocionální agrese je charakteristická přítomností silné negativní emoce, 

většinou hněvu, a agrese není prostředkem, ale cílem sama o sobě.  

Z praktického hlediska rozlišujeme osm druhů agrese: 

1. fyzická aktivní přímá –  bití 

2. fyzická aktivní nepřímá – bití najímanou osobou 

3. fyzická pasivní přímá – fyzické bránění někomu v dosahování jeho cílů 

4. fyzická pasivní nepřímá – odmítnout splnit požadavky 

5. verbální aktivní přímá – urážet nebo znevažovat někoho 

6. verbální aktivní nepřímá – rozšiřování pomluv, které druhému ubližují 

7. verbální pasivní přímá – odmítnout s někým mluvit, odpovídat na otázky 

8. verbální pasivní nepřímá – nezastat se někoho, je-li nespravedlivě kritizován   

(Čermák, 1999, s. 11) 
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2. Historie šikany 

 

 Šikana ve škole je zřejmě stejně stará jako škola sama, neboť vždy 

docházelo k přestupkům, že „silnější“ ubližovali „slabším“. (Bendl, 2003, s. 15) 

Jako první v novodobé historii se problému šikanování ve škole začali věnovat ve 

Skandinávii. Prvopočátky jsou spojeny se jménem profesora Dana Olweuse, 

světového průkopníka v této oblasti. O tom, zda a jak šikany přibývalo 

v posledních několika desetiletích, kdy existuje přibližně stejný školský systém, 

jsou jen dohady a odhady. 

 Říčan uvádí, že velká většina starších lidí nic takového nepamatuje. Silní 

ubližovali slabým vždycky, ale ve škole byla rozhodně mnohem přísnější kázeň. 

Děti si nemohly vůči učitelům dovolit ani zlomek toho co dnes. 

 Odborníci se shodují, že v posledních desetiletích agresivita mládeže 

celkově stoupá, jak je známo i ze statistik násilných trestných činů. Šikany tedy 

přibývá stejně jako jiné agrese. Odpovídá to také zkušenostem starých pedagogů, 

kteří si jsou značným vzestupem obojího jisti. Někteří z nich upozorňují také na 

nový jev, který je překvapuje – krutost bez prožitku vzteku či nenávisti i bez 

sadistického uspokojení, takzvané nemotivované násilí. Podle jednoho 

amerického výzkumu udalo 25 % dětí strach ze šikany jako jednu ze svých 

nejvážnějších obav souvisejících se školou. 

 Bendl uvádí, že proti dřívější době vykazuje dnešní šikanování některé 

znaky, které jsou alarmující. Jedná se především o vzrůstající počet případů 

šikany, snižování věkové hranice agresorů, zvýšenou brutalitu, agresi a 

rafinovanost šikany. Posun oproti minulým dobám je i v tom, že se stále více 

začíná mluvit o šikanování učitelů ze strany žáků. Děti a mladiství často dovedou 

málo energickému pedagogovi, který je navíc ještě k tomu neobratný v jednání 

s lidmi, doslova znechutit učitelské povolání a znemožnit ho před spolužáky či 

vlastními kolegy. Jsou i případy, kdy učitelé z těchto důvodů opouštějí školy. 
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3. Uvedení do problematiky 

 

3.1 Co je to šikana – definice pojmu 

  

       O šikaně hovoříme, když dochází k úmyslnému a opakovanému ubližování 

nebo ponižování. 

Není důležité, jestli jde o ubližování fyzické nebo psychické, podstatou šikany je 

spíše postoj než čin. Šikana buď přímo vyrůstá nebo alespoň úzce souvisí se 

vzájemnými vztahy mezi všemi členy skupiny, můžeme o ní hovořit i jako           

o skupinové patologii, při níž je omezována zejména osobní svoboda a svoboda 

rozhodování, je ponižována lidská důstojnost a čest. 

       Slovo šikana pochází z francouzského slova „chicane“ (zlomyslné 

obtěžování, týrání, sužování, pronásledování). Přední britští badatelé definují        

a hovoří v posledních letech o šikaně, když jedno dítě nebo skupina dětí říká 

jinému dítěti nepříjemné věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti 

a podobně. Tyto incidenty se mohou často opakovat a  pro šikanované dítě je 

obtížné, aby se samo ubránilo. Jako šikanování mohou být označeny také 

opakované posměšky nebo ošklivé poznámky o rodině. Jako šikanování však 

obvykle neoznačujeme občasnou rvačku nebo hádku přibližně stejně fyzicky 

vybavených soupeřů. (Říčan, 1995, s. 26) 

 Bendl definuje šikanu jako fyzické nebo psychické, popřípadě kombinované 

ponižování, až týrání „slabších“ jedinců „silnějšími“. Jedná se o chování, jehož 

cílem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného člověka. (Bendl, 2003, s. 26) 

 Kolář považuje za šikanování, když jeden nebo více žáků úmyslně a 

opakovaně ubližuje druhým. Šikanování chápe jako asymetrické, zpravidla 

opakované násilí mezi žáky. Konkrétněji a srozumitelněji to vyjadřuje definicí: 

„Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či 

spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci“. (Kolář, 2001, s. 27)  

  

 



 

                                                          15  

Pro praktické rozlišení vnějších projevů šikanování je užitečná 

trojdimenzionální „mapa“, podle které lze projevy šikanování členit na: 

1. přímé a nepřímé, 

2. fyzické a verbální, 

3. aktivní a pasivní. 

 

Kombinacemi těchto tří dimenzí dostaneme osm druhů šikanování: 

Fyzické aktivní přímé: kopání, fackování, škrcení,… 

Fyzické aktivní nepřímé: ničení věcí, agresor pošle „zástupce“, aby oběť     

                     zbili,… 

Fyzické pasivní přímé: agresor fyzicky zabraňuje oběti v dosahování jejích   

                                        cílů,… 

Fyzické pasivní nepřímé: agresor odmítne oběť na její požádání pustit na  

                                            záchod (odmítnutí splnění požadavků),… 

Verbální aktivní přímé: nadávání, zesměšňování, urážení,… 

Verbální aktivní nepřímé: rozšiřování pomluv, posměšné kresby nebo  

                                             dopisy,… 

Verbální pasivní přímé: ignorace, neodpovídání na pozdrav,… 

Verbální pasivní nepřímé: spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě 

                                              obviněna,… 

(Kolář, 2001, s. 32) 
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3.2 Vymezení školní šikany 

 

 Mnohdy je těžké určit hranici mezi nevinným škádlením a šikanou. 

Neexistuje žádná přesná, jednoznačná, ostrá hranice mezi tím, jaké chování je už 

šikanou a jaké ještě ne. Vnitřní rozdíl mezi šikanou a škádlením je veliký. Jestliže 

se kamarádi škádlí, měla by to být legrace pro oba dva. Pokud to ale jeden z nich 

jako legraci nebere, cítí se zraněný, měl by ten druhý přestat a omluvit se.            

U šikany je to obráceně. Agresor chce druhému ublížit, chce ho ranit, a dokonce 

z toho má radost. Za své činy se neomlouvá, své násilné chování většinou opakuje 

a stupňuje. Určitý problém se váže k opakování obtěžujícího chovaní. Někteří 

autoři považují „opakovanost“ za podstatný rys šikanování, jiní zase na 

„opakovanosti“ netrvají jako na nutné podmínce toho, aby určité chování nazvali 

šikanou. V praxi je těžké jednoznačně posoudit, co šikana je a co není.  

Další problém spočívá v tom, že učitelé berou často vážně pouze viditelné 

následky šikany jako zranění či hmotné škody, nikoliv urážky, posměšky, 

vulgární nadávky a podobně. To je způsobeno tím, že jak žáci, tak učitelé si na 

jistou dávku sprostoty dětí natolik zvykli, že ji považují za něco samozřejmého, 

běžného, zkrátka za něco, co ke škole patří, a čím tudíž není třeba se zabývat. 

Šikanou v pravém slova smyslu nemůžeme nazvat tradiční rituály, protože slouží 

spíše zábavě, jsou jednorázové, oběť je podstupuje dobrovolně, vše se řídí 

pravidly. Šikanou také nemůžeme jistě nazvat situaci, kde například dcerám Karla 

Gotta nevěřily spolužačky, že Karel Gott je jejich otec. Tuto situaci lze nazvat 

jako „nevěřící Tomášové“. (Bendl, 2003, s. 25)  
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3.3 Vývoj šikanování 

 

 Odborníci nahlíží na šikanování jako na poruchu vztahů ve skupině. Jedná 

se o onemocnění celé skupiny. Šikanování není nikdy pouze záležitostí agresora   

a oběti. Odehrává se v kontextu vztahů nějaké konkrétní skupiny osob. 

Šikanování je tedy poruchou vztahů skupinového organismu, který podlehl 

infekci.  

 Kolář, který hovoří o šikaně jako o chorobě, strukturuje vývoj tohoto 

onemocnění celé skupiny do pěti stádií. 

 

1. stádium (zrod ostrakizmu): jedná se o mírné, zpravidla psychické    formy 

násilí, kdy se okrajový člen skupiny cítí špatně – je neoblíbený, 

nemilovaný a neuznávaný. Ostatní členové skupiny ho tu více, tu méně 

odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, intrikují proti němu, dělají na 

jeho účet drobné legrácky. 

2. stádium (fyzická agrese a přitvrzování manipulace): agresor mapuje 

situaci a testuje, kam až může zajít. Zkouší takzvaně přitvrdit a 

manipulace nabývá podoby tělesných útoků. Posléze agresor zjišťuje, že 

mu toto jednání přináší nejen pocit uspokojení, ale i obdiv a respekt 

ostatních dětí, což ho samozřejmě dále povzbuzuje. 

3. stádium (klíčový moment - vytvoření jádra): vytváří se skupina agresorů, 

„úderné jádro“. Ti začnou spolupracovat a systematicky, nikoliv již pouze 

náhodně, šikanovat nejvhodnější oběti. V počátku se stávají jejich oběťmi 

ti, kteří jsou už osvědčeným objektem ostrakizováni. Jde o žáky, kteří jsou 

v hierarchii nejníže, tedy ti „slabí“. 

4. stádium (většina přijímá normy agresorů): šikana se rozjíždí v plném 

rozsahu. Působení agresorů je tak silné, že jejich normy přijímá většina     

a stávají se nepsaným zákonem. Klást odpor v této fázi se již nedá. I mírní 

a ukáznění žáci se začínají chovat krutě, aktivně se zúčastňují týrání 

spolužáka. I oni prožívají pocit uspokojení z ponížení, bolesti a útrap toho 

druhého, slabšího. Dělají to proto, aby oni sami se nestali tím týraným. 
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5. stádium (totalita neboli dokonalá šikana): charakteristickým znakem je to, 

že agresoři jsou chápáni a uznáváni jako vůdci, „nadlidi“, „otrokáři“          

a podobně. Oběti jsou vnímány jako „podlidi“, „poddaní“, „otroci“. Vůdce 

tyranů zaujímá vedoucí místo, rozhoduje o všem, co se ve skupině děje. 

Nejhorší je, jestliže je tímto vůdcem žák s výborným prospěchem, ochotně 

pomáhající pedagogovi, žák mající podporu třídního učitele pro svou 

spolehlivost. Oběť v tomto stádiu utíká do nemoci, má mnoho absencí, 

často i neomluvených, vyhýbá se škole a v nejhorším případě končí 

psychickým zhroucením nebo pokusem o sebevraždu.  

(Kolář, 2001, s. 36) 

 

Pro pedagogy, kteří chtějí se šikanováním bojovat, mají tato vnitřní stádia 

zásadní význam. Jejich znalost umožňuje respektovat stupně obtížnosti a 

diferencovat pomoc, čili promyšleně volit diagnostické a terapeutické postupy. 

První pomoc u počátečního stádia, to znamená prvního, druhého a třetího, je 

zásadně jiná, než u pokročilého stádia, to je u čtvrtého a pátého. U pokročilých 

stádií nabývá odpor proti rozkrytí a uzdravení obrovských rozměrů. Kolář uvádí, 

že odhalení a léčbě šikany se v takovém případě brání více či méně z různých 

důvodů všichni přímí a nepřímí účastníci šikanování.  

 

3.4 Příčiny a podmínky vzniku šikany 

 

Velice důležité je nelitovat času a důkladně pátrat po příčinách, proč se    

dítě – agresor chová tak, jak se chová a proč se jiné dítě dostalo do pozice oběti. 

Odhalování motivace a vnitřní dynamiky šikany je složité, řada příčin není 

ani samotnými účastníky plně uvědomována, různé důvody bývají spolu různě 

propojené, jeden vyplývá z druhého, na různých úrovních nacházíme různou 

motivaci. 

Jen výjimečně lze jednoznačně vysvětlit: „proč to dělají, proč se to děje“. 

Při šikanování může často chování všech zúčastněných zdánlivě postrádat 

veškerou logiku, protože motivace a prožívání bývají výrazně syceny 
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nevědomými vlivy. Skutečné příčiny často nejsou obvykle zjevné ani samotným 

aktérům. Je třeba si dávat pozor na záměnu skutečné příčiny a umělé záminky. 

Nesmíme ani zaměňovat příčiny se spouštěcím podnětem. Odlišnost oběti a různé 

výhrady k jejímu chování jsou více vysvětlením volby oběti než objasněním 

příčin šikany. 

Zjištěné důvody nesmíme přeceňovat - většina případů šikany má za sebou 

dlouhý vývoj, násilí se postupem času stává samoúčelným. Z opakovaného 

pronásledování se snadno stává stereotypní chování, které nepotřebuje žádné 

příčiny. Ubližování se stává normou a nikdo nepřemýšlí o dopadech na oběť ani 

na možné následky. 

Příklady možných příčin šikanování: 

Nedostatek tolerance 

• neschopnost nebo neochota akceptovat odlišnost - omezený rozhled, 

nepružnost 

• nejistota sama sebou (uznání oprávněnosti odlišných způsobů chování, názorů, 

hodnot ohrožuje platnost a správnost vlastních způsobů chování, názorů, hodnot) 

• hledání opory v hlásání, prosazování a obraně „ jediné pravdy“ 

• rasistický podtext - netolerance, potřeba demonstrovat vlastní převahu 

• sexuální podtext - maskování rozpaků ze vztahů k druhému pohlaví  

 

Psychická i sociální nezralost 

• dětská krutost, nedostatek představivosti 

•     tlak skupiny na přizpůsobení odlišujícího se jedince („primitivní socializace“), 

odmítání jedince porušujícího stanovená morální pravidla - například „žalovat se 

nemá“ 

 

Bezohlednost, necitlivost (nedostatek empatie) 

• zábava za každou cenu, hlad po silných, autentických zážitcích, hledání 

nejslabšího článku nebo nejzajímavějších reakcí 

• slast moci 
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• zvědavost („K čemu všemu ho lze donutit?“) 

• získání drobných výhod, obohacení 

• posun hodnotového žebříčku - glorifikace síly, soucit jako známka slabosti 

 

Vnit řní nejistota 

•    zneužití mocenské převahy, opojnost pocitu převahy (fascinace mocí) slouží 

jako kompenzace vnitřní nejistoty a pocitu nedostačivosti 

• zvyšování sebevědomí ponižováním druhých 

• projekce, potírání vlastní slabosti na druhém (trestání za slabost)  

• snaha získat si popularitu ponižováním všeobecně neoblíbeného jedince („Ten 

mu to nandal.“) 

 

Špatně fungující skupinové vztahy 

• tlak skupiny na „přizpůsobení se“ odlišného jedince (usilování o „nápravu“, 

obrana vlastního hodnotového systému = netolerantnost) 

• necitlivý humor, zábava za každou cenu - zesměšňování (nedostatek 

sociálního cítění, bezohlednost, zlomyslnost) 

• odreagování špatné nálady na „otloukánkovi“ 

• vytvoření společného nepřítele jako náhražka jiných vazeb a spojujících 

prvků, pronásledování nepřítele jako náhražka scházejícího programu 

• uspějí jen silní: ponižování slabšího jako nejbezpečnější 

demonstrace vlastní síly 

• schází pocit opory, nezájem o druhého, strach - mně také nikdo nepomůže, je 

lepší patřit k pronásledovatelům než k pronásledovaným, dokud pronásledují 

jiného, jsem v bezpečí 

• snaha přehlušit prázdnotu, pocity beznaděje, nedostatek podnětů z 

vnějšku, neuspokojivé prostředí  

• patologická skupina - násilí jako projev skupinového programu 

(skini - rasové pronásledování, satanisté, ...) 

 

 



 

                                                          21  

Problematická osobnost útočníka 

• slast z ubližování (sadistická slast) - narušená osobnost, případně 

až závažná patologie osobnosti, způsob odreagování psychických 

potíží 

• nedostatek zábran při prosazování vlastních potřeb, neschopnost 

empatie, nezájem a neschopnost představy o pocitech druhého 

• projev zlé vůle, negativismus, destrukce jako náhražka tvořivého 

činu 

• nápodoba trestajících rodičů 

• odreagování nepříjemných pocitů 

• ubližování druhým jako přejatý model mužného nebo dospělého 

chování 

• sexuální podtext 

• destrukce jako náhražka tvořivého činu, ubližování místo pozitivních vztahů - 

potíže s naplněním přirozené lidské potřeby „něco způsobit“, potíže se získáváním 

pozitivního ocenění („negativní kreativita“) 

 

Materiální hodnoty 

• touha po materiálním obohacení 

• napětí mezi dětmi ze sociálně slabších a silnějších rodin - závist nebo 

opovržení (úzce souvisí s otázkou sebevědomí) 

 

  Samostatnou skupinu „příčin“ šikany tvoří podmínky, ve kterých se 

současná mladá generace nachází, prostředí, ve kterém dnešní děti žijí 

(odosobněné prostředí velkých měst a panelových sídlišť), obecný pokles autority 

učitelů, rodičů a dospělých. 

  Pod příčiny šikanování se tedy zahrnují jak osobnostní rysy obětí a 

agresorů, tak nejrůznější podmínky týkající se buď okolního prostředí, ve kterém 

se škola nachází, nebo přímo prostředí uvnitř školy. 

  Podhoubí šikany spočívá nejen v osobnostních rysech šikanujícího a jeho 

oběti, ale dále i v lhostejnosti okolí (diváci - „mlčící skupina“), sociální atmosféře. 
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Nevhodné klima sociální skupiny (role silných a slabých, absence výchovného 

vedení a právního postihu či anonymita prostředí), to všechno jsou faktory, které 

můžeme přiřadit k podmínkám vzniku šikany. 

4. Akté ři šikany 

 

4.1 Charakteristika agresora 

  

 Iniciátory šikany bývají většinou jedinci starší, fyzicky vyspělejší, popřípadě 

sociálně narušené osoby. Agresorem se stává obyčejně disharmonická osobnost.  

 Vavrečková charakterizuje osobnost agresora prostřednictvím jeho 

fyzických a psychických vlastností. K jeho typickým fyzickým vlastnostem řadí 

tělesnou zdatnost (sílu a obratnost). Upozorňuje však, že někdy může nedostatek 

tělesné síly agresor vyvažovat inteligencí spojenou s bezohledností a krutostí. 

K charakteristickým psychickým vlastnostem agresorů patří touha dominovat, 

nedostatek empatie a zakrnělé svědomí. Podle autorky je agresor většinou 

sebejistý, neúzkostný a sociálně pružný jedinec. Tvrdí, že je rozšířený omyl, že 

agresor vždy trpí pocity méněcennosti, které se snaží kompenzovat šikanováním. 

Zároveň ale připouští, že agresor může být osobností s nízkým sebeoceněním. 

(Vavrečková, 2000, s. 22 – 23)  

 Helmut Erb se zmiňuje o problémech agresora se zakomplexovaností, 

nedostatkem sebevědomí, s pocity vlastní hodnoty, s nejistotou a pochybnostmi   

o vlastní osobě a píše: „Čím větší problém má mladík s pocitem vlastní hodnoty, 

tím více se bude předvádět a vytahovat a tím větší bude jeho sklon k násilí. 

Takoví mladiství si nechtějí přiznat pocit strachu či ohrožení.“ Dále tvrdí, že bylo 

zjištěno, že se mladiství násilníci při bližším pohledu cítí většinou nejistí, 

neschopní, ponížení a že sami o sobě pochybují. (Erb, 2000, s. 31) 

 Helmut Erb se domnívá, že ti na první pohled velice suverénní lidé mají 

často vskrytu duše strach, který se snaží zastřít hrubým a násilným chováním: „Za 

maskou síly, přehnaným vychloubáním, za uniformami, oholenými lebkami a 

vysokými botami, za zbraněmi a agresivními výkřiky se obvykle skrývá slabost    

a bezmocnost.“ (Erb, 2000, s. 75) 



 

                                                          23  

  

 

 Šikanující agresor bývá necitlivý a bezohledný vůči obětem. Jeho svědomí 

není dostatečně vyvinuté, za své chování se obyčejně necítí vinen. Existuje u něho 

zvýšená potřeba sebeprosazení. Tendence k agresi se často pojí s podezíravostí 

vůči okolí: „Jedinec promítá do ostatních svoje vlastní postoje a sklony ubližovat 

druhým: podezírá je z toho, co má tendenci dělat sám.“ (Vágnerová, 2004, s. 284) 

 Podle Vágnerové lze tendenci k agresivitě vůči úzkostným, nejistým, 

přecitlivělým nebo sociálně neatraktivním jedincům vysvětlit pomocí 

mechanismu přenosu. „Dítě takové vlastnosti odmítá, nechtělo by je mít a sklony 

k odmítaným projevům v sobě potlačuje. Přenos spočívá v tom, že to, co chce dítě 

potlačit u sebe, trestá u jiných.“ (Vágnerová, 2004, s. 285) Dítě se vlastně snaží 

dokázat samo sobě, že ono takové není.  

 Kolář uvádí dva motivy, které lze považovat za hlavní hnací motor konání 

agresorů – krutost a touhu po moci.  

 

Kolář rozlišuje tři typy agresorů – iniciátorů šikanování:  

 

První typ  

Hrubý, primitivní, impulzivní, se silným energetickým přetlakem, kázeňskými 

problémy – narušeným vztahem k autoritě, někdy zapojený do gangů páchajících 

trestnou činnost. Šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní 

poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování ostatních. 

 

Druhý typ   

Velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, 

někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. Násilí a mučení je cílené 

a rafinované, děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků. 

 

Třetí typ  
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„Srandista“, optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, 

nezřídka oblíbený a vlivný. Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. Má patrnou 

snahu zdůraznit „humorné“ a „zábavné“ stránky.  

(Kolář, 2001, s. 86-87) 

4.2 Rodina agresora 

 

Rodiny iniciátorů a aktivních účastníků šikanování významně selhávaly 

v naplňování citových potřeb svých dětí. Většina agresorů projevovala známky 

citové deprivace nebo subdeprivace. Pro rodiny agresorů byla charakteristická 

absence duchovních a mravních hodnot. Ohled na slabé byl chápán jako zbytečná 

malichernost. Tato skutečnost naznačuje, co se skrývá za poruchou duchovního    

a mravního vývoje agresorů.  

 

Nedostatky ve výchově měly podle Koláře určitá specifika ve všech třech 

typech již zmíněných v předchozí kapitole: 

 

První typ   

Agresoři se často setkávali s brutalitou a agresí rodičů. Někdy to působilo, jako by 

násilí vraceli nebo ho napodobovali.  

Druhý typ   

Menší, ale zřetelná podskupina agresorů byla vedena přísně a důsledně, 

vojenským drilem a bez lásky.  

Třetí typ  

Nejsou zaznamenána významnější specifika. Pouze v obecnější rovině je přítomna 

citová subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot v rodině.      

 (Kolář, 2001, s. 94) 

 

Bendl uvádí, že v mnoha případech pocházejí agresoři z rodin, kde se buď 

otec, nebo matka, popřípadě oba společně dopouštějí fyzického nebo citového 

násilí. Tím své děti učí, že násilí a agrese jsou vhodné prostředky, aby člověk 

dosáhl svého. V rodinách agresorů se často vyskytují i agresivní sourozenci. 



 

                                                          25  

Posilující vliv na agresivní chování šikanistů má často na svědomí negativní 

zkušenost z rodiny. Ukazuje se, že rodiče agresorů bývají tolerantnější 

k agresivnímu chování. Sami také často používají ve výchově tělesné tresty.  

Preferují násilné řešení problémů na úkor jiných způsobů vyrovnávání se 

s konflikty, spory a potížemi. Šikanujícím dětem se v rodině obyčejně nedostává 

potřebného citového zázemí, mají zkušenosti s negativním postojem rodičů vůči 

vlastní osobě v podobě nezájmu, odmítání nebo dokonce nenávisti. (Bendl, 2003, 

s.43) 

 Helmut Erb uvádí, že někteří agresoři žijí v rodinách, které je psychicky, 

tělesně, či sexuálně zneužívaly. Nebo jsou vystaveni tlaku své party, nesmějí 

projevovat své skutečné city nebo mají pocit, že jsou stejně „vyvrhelové“ 

společnosti. Nevěří ve své schopnosti, protože si myslí, že pro ně beztak nic nemá 

cenu. (Erb, 2000, s. 32) 

 Badatelé se shodují v tom, že sklon k agresivnímu jednání se vytváří 

v předškolním věku, podle některých autorů již v prvních letech života. Nejvíce 

patrně dítě poškodí nedostatek vřelého zájmu, citový chlad, ponižování, 

lhostejnost až nepřátelství. Rodiče vidí násilné chování jako prostředek 

k dosahování cílů při jednání s druhými lidmi a často říkají: „Měj ostré lokty, co 

můžeš urvat, urvi, zadarmo ti nikdo nic nedá!“. (Říčan, 1995, s. 34) Bývá to 

výchova malého dravce.  

 Podle nepotvrzeného, ale mezi našimi pedagogy dnes rozšířeného a 

věrohodně zdůvodňovaného názoru pochází řada dětských agresorů z rodin nové 

podnikatelské „elity“. Mívají úspěšné, rychle zbohatlé rodiče, kteří bývají svou 

prací plně absorbováni a dětem se nevěnují, zato je rozmazlují astronomickým 

kapesným.  

 

4.3 Charakteristika ob ěti 

 

Bendl uvádí, že obětí šikany jsou většinou žáci, kteří se od ostatních 

nějakým způsobem odlišují. Tato „jinakost“ nemusí spočívat pouze v barvě pleti, 

tloušťce nebo ve faktu, že nosí brýle. Obětí šikany se často stávají nově příchozí 
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žáci do třídy. Obětí se stávají jedinci vzhledově, sociálně či fyzicky 

handicapovaní, lidé asteničtí, neobratní, slabí, úzkostní, bázliví, plaší, neurotičtí, 

zkrátka ti, co se nějak odlišují od ostatních (rasově, národnostně, zájmy, 

hodnotami, vyznáním, chováním, fyzickou slabostí, vzhledem). Oběťmi šikany se 

stále častěji stávají děti se specifickými vývojovými poruchami učení, tělesnými, 

popřípadě smyslovými vadami. (Bendl, 2003, s. 47) 

Odborníci se shodují, že při troše smůly se může obětí stát kterékoliv dítě. 

Přesto na školách existují „typické“ oběti, které jsou opakovaně týrané. Jsou to 

pouze „nejslabší ze slabých“.  

Podle Koláře je: „Nejsilnějším magnetem chronicky šikanovaných obětí 

jejich příliš viditelná bojácnost a zranitelnost.“ Důležitá je i jejich vrozená „slabá“ 

reaktivita v zátěžových situacích. Na  rozdíl od agresorů ve střetech ztrácejí hlavu, 

propadají panice, hrůze, malomyslnosti, výčitkám svědomí, přílišné 

sebekritičnosti. V tomto smyslu žáci, kteří jako by přitahují násilí, nemusejí být 

vždycky fyzicky slabí, nemusejí mít tělesný handicap. Zpravidla však bývají méně 

zdatní než agresoři. (Kolář, 2001, s. 87) 

Existují určité osobní charakteristiky zvyšující riziko, že někdo bude 

šikanován. Oběti bývají často nějak oslabené – mívají v širším slova smyslu 

tělesný nebo psychický handicap. Z tělesných handicapů se poměrně často 

vyskytuje malá fyzická síla, obezita, tělesná neobratnost, nějaká mimořádnost ve 

vzhledu. K psychickým znevýhodněním se řadí například hyperaktivita 

s poruchou pozornosti (ADHD), specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie 

a podobně) a opožděný duševní vývoj. Riziková situace „mentálně nejslabšího 

žáka“ se vyskytuje ve všech typech vzdělávacích institucí, není to záležitost pouze 

speciálních škol.  

 

Kolář uvádí typologie obětí:  

1. oběti „slabé“ s tělesným a psychickým handicapem,  

2. oběti „silné“ a nahodilé,  

3. oběti „deviantní“ a nekonformní, 

4. šikanovaní žáci s životním scénářem oběti. 
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Dále Kolář rozlišuje oběti, které nemají ani jednoho kamaráda a jsou zcela 

izolované, a oběti, které mají alespoň jeden pozitivní opětovaný vztah.  

 Situace však bývá v mnoha případech nepřehledná. Oběti mohou být velmi 

slušní žáci s dobrým prospěchem, ale všechno je jinak, když se obětí stanou 

vyhlášení darebáci a provokatéři. Tady je rozpletení problému, kdo koho napadl, 

kdo koho týral, velmi obtížné. Stává se také, že oběť je současně agresorem. 

(Kolář, 2001, s. 89) 

 

4.4 Rodina ob ěti 

 

U „typických“ obětí Kolář zaregistroval častý výskyt hyperprotektivní 

(nadměrně ochranitelské) matky. Otec chyběl a v blízkosti nebyla žádná mužská 

identifikační postava. Určitou obměnou byly rodiny se silnou, dominantní matkou 

a slabým, submisivním otcem, popřípadě otec chyběl a přítel matky se na výchově 

nepodílel. Další variantou byly neurotické rodiny, kde členové byli nápadní 

celkovou nejistotou, poruchami sebehodnocení a zvýšenou úzkostností. Některé 

„typické“ oběti popisovaly své rodiče jako nepřátelské, tvrdé, kritické a 

znevažující jejich důstojnost. Při setkání s těmito rodiči se subjektivní hodnocení 

obětí potvrdilo. (Kolář, 2001, s. 95) 

 Říčan naopak tvrdí a vylučuje, že by obětem v raném dětství chyběla 

rodičovská láska a něha. Spíše nebyly - snad pro matčinu úzkostnost – dostatečně 

vedeny k samostatnosti a nenaučily se, jak se prosadit v dětském světě. Pohrdání 

skupiny vedoucí k šikaně může postihnout i dítě ze sociálně slabé rodiny, jehož 

rodiče nemají na oblečení, v němž by dítě bylo „podle módy“, ani na přiměřené 

kapesné. (Říčan, 1995, s. 38) 

 

4.5 Rozdíly mezi agresory a ob ěťmi z řad chlapc ů a dívek 

 

 Podle Davida Fontany spočívá jeden z rozdílů mezi šikanou u chlapců         

a dívek v tom, že zatímco chlapci si někdy vybírají oběti z řad obou pohlaví, 

děvčata se převážně trýzní jen mezi sebou. Fontana vidí odlišnost rovněž 
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v rozsahu šikanování u obou skupin. Nálezy totiž podle jeho tvrzení ukazují, že 

mezi šikanujícími je třikrát více chlapců než dívek. Další rozdíl se týká forem 

šikanování mezi dívkami, které bývá skrytější, jelikož spočívá spíše ve vylučování 

ze skupinových činností, ve všeobecném ignorování a šíření pomluv než ve 

zjevném fyzickém násilí. (Fontana, 1997, s. 303)  

Koukolík - Drtilová v této souvislosti odkazují na zahraniční studii, která 

zjistila, že již ve věku 3 – 5 let jsou chlapci častěji týráni fyzicky, zatímco dívky 

jsou týrány sociálně. (Koukolík, Drtilová , 2001, s. 248) 

Dívky se vzájemně šikanují více kvůli tak zvaným „školním láskám“, což 

by nepřímo potvrzovalo názory týkajících se lží a pomluv mezi osobami ženského 

pohlaví.  

 Jedlička – Koťa připomínají, že šikana mezi dívkami může nabývat morálně 

odpornějších forem než je tomu v případě chlapců. V této souvislosti píší, že 

fyzické násilí sice není tak velké jako u chlapecké šikany, za to je doplňováno 

rafinovanějším ponižováním, které mívá i sexuální podtexty. (Jedlička, Koťa, 

1998, s. 88) 

 

4.6 Šikana jako záležitost celé skupiny 

 

4.6.1 Sympati čnost agresor ů a obětí 

 

 Říčan zjistil, že jak agresoři, tak oběti jsou dětem méně sympatičtí než 

ostatní děti. Agresoři – chlapci byli dětem méně sympatičtí než oběti. U dívek 

tomu však bylo obráceně. Agresorky byly dětem sympatičtější než jejich oběti. 

Podle autora to pravděpodobně souvisí s tím, že podoba šikanování se v případě 

chlapců a dívek liší, neboť přímá šikana, kterou jsme zkoumali, je u dívek 

většinou spojena s nepřímou šikanou, používající intriky, a k úspěchu v intrikách 

je potřebná určitá míra popularity. Zároveň tam, kde se intriky daří, klesá 

popularita oběti. K násilnostem, kterých se dopouštějí chlapečtí agresoři, naproti 

tomu nejsou sympatie ostatních tak potřebné; zároveň oběť přímé šikany více  

budí soucit, a je tedy sympatičtější než agresor. (Říčan, 1995, s. 39) 
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4.7 Skupiny náchylné ke vzniku šikany 

 

Riziková konstelace je zejména skupina s tuhou vnější kázní, hierarchicky 

organizovaná, s výskytem většího množství agresivních jedinců. Šikanování má 

vzrůstající trend v této linii: základní škola, střední škola, učiliště, učiliště 

s internátem, vojna, vězení.  

Šikana totiž mnohdy vůbec nezávisí na osobnostních charakteristikách 

šikanovaného, ale čistě na jakémsi vžitém vzoru. Příkladem mohou být zmíněné 

instituce (internáty, učiliště, vězení, kasárna), kde se šikana počne rozvíjet jaksi 

samozřejmě a jedinci jsou šikanováni nebo posléze sami šikanují na základě 

„tradice“ předávané od ročníku k ročníku. Jakýkoli nově příchozí učeň či voják je 

šikanován pouze na základě toho, že je nový.  

Zvláště dobrou živnou půdou je tedy neosobní prostředí s velikým 

množstvím lidí, naproti tomu šikanování se nedaří vůbec ve skupinách malých, 

nekonvenčně pojatých, s důrazem na lidská práva jednotlivce, kde se respektuje 

osobnost každého jedince (např. školy Waldorfského typu). (Lovasová, 2005,      

s. 15)  
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5. Diagnostika 

 

 Jak poznat, že se dítě stalo obětí šikany? K objevení a diagnostikování 

šikany slouží řada nástrojů, jejichž škála sahá od metod pozorování, včetně 

zaměření se na přímé a nepřímé znaky šikanování, přes rozhovory, až po 

dotazníky (určené jak pro učitele, tak především pro žáky), depistážní dotazníky   

a jim blízké techniky, to je schránky důvěry a sociometrická šetření. Je zcela 

mylné se domnívat, že se nám dítě samo svěří. Důvody, proč se snaží celou 

záležitost co nejdéle tajit, mohou být různé. Největší roli hraje pochopitelně strach 

ze msty agresorů. Někdy to však může být i strach z reakce rodičů (například syn 

může mít strach, že zklame svého otce, který dává často najevo, jak opovrhuje 

těmi, kdo se nechají ponižovat a nedovedou se „chlapsky“ bránit). Mezi další 

důvody patří to, že se dítě za své postavení stydí, má pocit, že mu nikdo nebude 

věřit, že ztratí své poslední kamarády, když bude „žalovat“.  

 Pokud tedy chceme zjistit, zda se dítě nestalo obětí šikany, musíme se na ně 

aktivně zaměřit. K podezření mohou vést více či méně specifické známky v jeho 

chování či v chování jeho blízkého okolí. 

 Prvním krokem k řešení šikany ve škole je připuštění si možnosti její 

existence. Pokud tuto alternativu učitel připustí, nastupuje „detektivní práce“, 

která spočívá ve snaze odhalit šikanu a její projevy, stejně tak jak oběti šikanování 

a agresory. 

 Je nutné všímat si i změn zevnějšku, ačkoli ty samozřejmě, zvláště u dětí, 

nemohou být vždy spolehlivým vodítkem. Alarmující by však pro nás měla být 

každá netypická změna, kterou bychom u daného dítěte nečekali. (Lovasová, 

2005, s. 9)  
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U šikany pozorujeme: 

      1.   Přímé známky šikany. 

      2.   Nepřímé známky šikany. 

 

Přímé známky šikany: 

1. Posměch: posměšné poznámky na adresu dítěte, pokořující přezdívka, 

nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, 

do jaké míry je dané dítě konkrétní přezdívkou nebo „legrací“ zranitelné.  

2. Kritika dítěte, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až 

nenávistným, případně pohrdavým tónem. 

3. Příkazy, které dítě dostává od jiných dětí, zejména pronášené panovačným 

tónem, a skutečnost, že se jim dítě podřizuje. 

4. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, 

ale je nápadné, že je oběť neoplácí. 

5. Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout. 

 

Nepřímé známky šikany: 

1. Dítě je o přestávkách často samo, ostatní o něj nejeví zájem, nemá 

kamarády. 

2. Při týmových sportech bývá dítě voleno do mužstva mezi posledními. 

3. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 

4. Má-li dítě promluvit před třídou, je nejisté, ustrašené. 

5. Působí smutně až depresivně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 

6. Zhoršuje se jeho školní prospěch, někdy náhle. 

7. Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně  rozházené. 

8. Zašpiněný nebo poškozený oděv. 

9. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které dítě nedovede 

uspokojivě vysvětlit.  

      (Říčan, 1995, s. 49) 
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Jestliže učitel na základě zde uvedených známek pojme podezření a zvýší 

pozornost, může agresory přistihnout při činu. Pak je věc jasná a zbývá vyvodit 

důsledky. Jindy se o šikaně dozvídáme od postiženého dítěte nebo od jiných dětí 

ve třídě, od jiných dospělých, kteří byli jejími svědky, případně od rodičů, kterým 

se oběť svěřila. V tom případě je naším úkolem záležitost pečlivě vyšetřit.  

Šikanu zpravidla vyšetřuje a celý případ řeší třídní učitel, který si vyžádá 

informace od všech vyučujících, případně od dalších dospělých. Ke každému 

závažnějšímu případu by měl přizvat výchovného poradce, případně i psychologa. 

Vyšetření šikany bývá obtížné. Je velmi důležité, jak si při tom učitel počíná a má 

to dokonce mimořádný výchovný význam, ať v kladném nebo záporném smyslu.  

 

Hlavní zásady při vyšetřování podle Říčana: 

1. Chránit zdroj informací, neprozradit ho. 

2. Prozradit co nejméně o tom, co nám už je, a zejména co nám dosud není 

známo, nebo to nemůžeme dokázat. 

3. Vyslechnout poškozeného, obviněného a svědky každého zvlášť a později 

jejich výpovědi konfrontovat. 

4. Všechny výpovědi pečlivě zaznamenat. 

 

Postup při vyšetřování:  

1.  Rozhovor s informátory a oběťmi:   

Učitel především promluví s tím, kdo ho o šikaně informoval a nechá ho          

vyprávět vlastními slovy. Potom se ho ptá na všechny podrobnosti a 

okolnosti. Při rozhovoru se zaměří na jeho vztah k oběti i k agresorům      

a zváží věrohodnost výpovědi. Je-li informátorem sama oběť, ujistí ji svou 

podporou a ochranou. Není-li oběť informátorem, je rozhovor s ní 

nejbližším dalším krokem. Učitel může oběť požádat, aby sepsala, co 

řekla. Jestliže došlo k viditelnému zranění, je třeba je vyfotografovat         

a také dítě ihned poslat na vyšetření k lékaři. Je-li učitel schopen zajistit 

oběti účinnou ochranu, přemlouvá ji, aby souhlasila se zveřejnění svého 

udání. 

2.  Nalezení vhodných svědků: 
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Učitel vytipuje členy skupiny, kteří budou ochotni pravdivě vypovídat. 

Zde se dělá nejvíce chyb. 

3.  Rozhovor se svědky: 

Učitel mluví jednotlivě se žáky. Chybou je společné vyšetřování svědků a 

agresorů a zásadní chybou je konfrontace obětí a agresorů.  

4.  Rozhovor s agresory: 

Je to vždy poslední krok ve vyšetřování. Učitel na tento rozhovor musí být 

dobře připraven, znát podrobnosti a okolnosti šikanování a mít 

nashromážděné důkazy, jinak nemá smysl s agresory mluvit. 

     (Kolář, 2001, s. 114) 

 

 Tento postup je pro učitele velmi důležitý a podstatný proto, aby odkryl 

šikanu a ochránil oběti. Klíčem k hledání prvních svědků mají být prokazatelné 

sympatie k oběti. 

 Je zřejmé, že úplně jiný rozhovor vedeme s oběťmi, jiný s agresory a jiný se 

svědky. Jinak budeme mluvit s rodiči obětí a jinak s rodiči agresorů. 

 Při rozhovoru s jednotlivými protagonisty šikanování musíme nejen vědět, 

na co se zeptat, ale i jak se zeptat. Existují různé druhy otázek, které je třeba volit 

podle situace či podle toho, s kým rozhovor vedeme. Pro rozhovor s obětí jsou 

například spíše vhodné otázky otevřené, otázky projektivní a otázky s otevřeným 

koncem. Nezbytné místo v rozhovoru s obětí patří otázkám účastným a otázkám, 

které jsou signálem našeho upřímného zájmu o oběť a věc samou. Oproti tomu 

nebývají vhodné uzavřené otázky, na které jsou odpovědi „ano“ nebo „ne“. Pokud 

tyto uzavřené otázky zařadíme na počátek rozhovoru, mohou zcela zhatit naši 

snahu pomoci oběti. Je tomu tak proto, že tento typ otázek dialog uzavírá.  

 

Rozhovor s uzavřenými otázkami 

Pedagog: „Honzo, kluci tě šikanují?“ 

Honza: „Ne.“ 

P: „Tak tobě se u nás nelíbí?“ 

H: „Líbí.“ 

P: „Ty jsi ale brečel!!?“ 
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H: „Ne.“ 

P: „Takže jsem se spletl, běž do třídy.“ 

Rozhovor s nadějným začátkem 

Pedagožka: „Mně se zdá, že jsi nějak smutná.“ 

Jana: „Ale, ne.“ 

P: „Vždyť si plakala.“ „Napadlo mě, jestli ti někdo neublížil.“ 

J: „No, trochu holky.“ 

P: „Můžeš mi o tom říct něco víc?“ 

J: „Holky se mně smály, když jsme šly na tělocvik.“ „Smějou se mi, že mám staré    

tričko.“ „Oni se mi posmívají i jindy.“ 

P: „Vidím, že jsi smutná.“ „Trápí tě to?“ 

J: „Hm.“ 

P: „A co ti dělají ještě jiného?“ „Vzpomeneš si ještě na něco?“ 

P: „Máš ve třídě nějakou kamarádku?“ 

J: „Mám, ale má zakázáno se mnou mluvit.“ 

P: „Kdo jí to zakázal?“ 

J: „Je tam jedna holka, která všechny řídí a manipuluje…“ 

 

 Při vedení rozhovoru dále potřebujeme umět pracovat s neverbálními 

technikami a výslechovými praktikami. Do mimoslovní komunikace patří 

například pohled očí, tělesná blízkost, vertikální vzájemná poloha. Jestliže se 

například díváme agresorovi déle do očí, můžeme ho zneklidnit, jestliže se mu 

příliš přiblížíme, vstoupíme do jeho osobního prostoru, nebo jsme od něj naopak 

příliš vzdáleni, můžeme v něm vyvolat napětí. Bylo by smutné, kdybychom řečí 

svého těla nevědomě znejistili oběť a agresora naopak zklidňovali. Výslechových 

praktik je mnoho, například zapletení se do vlastní lži, přitlačení ke zdi, zasypání 

agresora otázkami, na které nedovede přesvědčivě lhát, znejišťování (v žákovi 

vyvoláváme dojem, že všechno již víme), odnímání důvěry. Čím je agresor 

úzkostnější, tím hůř se mu lže. U oběti se samozřejmě výslechové praktiky 

nepoužívají, zde má své místo takzvané aktivní naslouchání, ve kterém je 

nejdůležitější soucit a láska. Součástí tohoto rozhovoru jsou techniky, které 
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pomáhají dítěti se rozhovořit. Patří sem například povzbuzování, objasňování, 

parafrázování, zrcadlení pocitů, shrnutí, uznání. (Kolář, 2001, s. 119 – 120) 

 Nezbytná je i pro děti pomoc rodičů, ale bohužel si o ni mnohdy nedokáží 

říct. Proto by měli být rodiče vnímaví, všímat si sebemenších nesrovnalostí, 

věnovat pozornost projevům a především změnám v chování dítěte.  

 

Hlavní projevy šikanovaného dítěte: 

1. Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. 

2. Dítě nemá ani jednoho kamaráda, s nímž by trávilo volný čas. 

3. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.  

4. Nechuť k tomu jít ráno do školy. Dítě odkládá odchod z domova. Ztráta chuti 

k jídlu. 

5. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, 

prosí o dovoz či odvoz autem. 

6. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze 

na svačinu). 

7. Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze sna. 

8. Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 

9. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky   

o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 

10. Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody, případně doma 

krade peníze. 

11. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.  

12. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, 

možná projevuje i zlobu vůči rodičům.  

13. Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, 

snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, simulovat. 

14. Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 

  (Říčan, 1995, s. 50) 
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6. Jak vhodn ě a účinně zasáhnout 

Otázka řešení šikany je komplikovaná a dlouhodobá. Jsou zde dvě možné 

roviny, na kterých lze zasáhnout a pokusit se o nápravu - škola a rodina.  

 

6.1 Úloha školy 

Učitelé mají především za úkol ochránit oběť před dalšími potenciálními 

útoky - není možné, aby nechávali řešení závažných případů šikany na dětech 

samotných. 

   A právě v pedagogickém přístupu k šikaně spočívá největší problém.  

Učitel musí být všímavý, sledovat dění ve třídě, vztahy mezi dětmi, stupeň 

spolupráce nebo rivality. Je nepochybně výhodou, když se o svá pozorování podělí 

i s kolegy. V případě, že odhalí mezi dětmi šikanu, musí zaujmout jasné 

stanovisko a projevit nesouhlas s takovým jednáním veřejně před celou třídou. 

Rozhodný a nekompromisní postoj je důležitý jak pro oběť, které tím poskytuje 

podporu a ochranu, tak pro ostatní děti, které by měly poznat, že v humánní 

společnosti se takové chování netoleruje. Bezprostředně po odhalení události by 

měl následovat veřejný a přiměřený postih šikanujícího dítěte, ovšem s tím, že 

pedagog dá najevo, že neodsuzuje je samotné, nýbrž jeho chování. 

V zahraničí se velmi osvědčily takzvané bully courts, což jsou dětské soudy, 

které pracují na základě předem stanovených pravidel chování ve škole. V Anglii 

tvoří dětské soudy čtyři děti, dvě z nich jsou zvoleny svými spolužáky a dvě učiteli. 

V čele s jedním představitelem školy coby čestným soudcem se tento soud schází 

pravidelně jednou týdně a samozřejmě kdykoliv v naléhavé situaci. Každý případ 

šikany se projednává veřejně za přítomnosti ostatních žáků, učitelů i rodičů. Soud 

navrhuje opatření k zvládnutí situace včetně postihu násilníků, která pak potvrdí 

vedení školy. 
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Dále je důležité jednat s rodiči, a to nejen obětí, ale i agresorů, a žádat 

důslednou nápravu. Rodičům oběti je třeba zdůrazňovat nezbytnost spolupráce         

s vlastním dítětem, varovat je, aby spravedlnost ukvapeně nebrali do vlastních rukou, 

neboť někdy rodič jednající v zájmu dítěte napáchá víc škody než užitku. Je nutné, 

aby dítě - oběť nebylo svými blízkými křivě podezříváno či dokonce trestáno. 

Záleží na každém rodiči a dítěti, jaký společný postup zvolí, neexistuje univerzální 

návod kromě logických a osvědčených doporučení. Rodiče musí být pro dítě 

především zdrojem porozumění, opory, ochrany a při vágním postoji pedagogického 

sboru a při podezření, že škola bezpečí a práva jejich dítěte chránit nebude, mají bez 

váhání školu změnit.  V žádném případě se rodiče nesmí domnívat, že jejich dítě je 

nějak slabé, divné, neduživé či neschopné, že se nedokázalo ubránit mnohdy 

hrubému násilí. Musí tuto skutečnost přijmout a jednat na základě rozumu a srdce, 

nemá smysl nechat dítě trpět s tím, že se „aspoň zocelí pro život“. 

Zajímavým elementem bývají rodiče agresorů. Je pochopitelné, že spolupráce    

s nimi je nezbytná, ale zároveň mnohdy velmi komplikovaná, neboť jak bylo 

uvedeno výše, agresoři často „napodobují“ své rodiče, a proto je tato spolupráce 

někdy zcela vyloučená. Je-li dítě z dobrých poměrů, je možné žádat rodiče                

o důraznou domluvu, ve které dají dítěti jasně najevo své názory ohledně násilí. Je 

nezbytné stát si za svým a nedovolit dítěti ovládat rodiče taktikou různých výmluv 

(učitel je nespravedlivý, „zasedl si na mě“ a podobně). Případy, kdy rodič i přes zcela 

spolehlivě prokázanou skutečnost brání své dítě za každou cenu, nejsou ojedinělé. 

Ještě větší problém představují rodiny nefunkční či různě narušené, které 

jsou jasným zdrojem patologického chování dítěte. Zde by měla naději na úspěch 

snad jen rodinná terapie, ale prosadit ji bývá často nadlidský výkon. 

V takové situaci, kdy se pedagog na spolupráci rodičů spoléhat nemůže, je 

na něm, aby se snažil na šikanující dítě působit, to znamená nabízet mu pozitivní 

alternativy, jak uplatnit jeho silové ambice (kolektivní sporty), záměrně jej uvádět 

do situací, ve kterých získá obdiv a uznání, aniž by si je vynucovalo násilím. 

Důležité je učit malého násilníka empatii – schopnosti vžít se do pocitů jiných. 

Rovněž by pedagog neměl šetřit chválou za každý projev snahy o nápravu. 
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Pro první pomoc lze použít dvě zásadně odlišné metody:  

1. Metodu vnějšího nátlaku 

2. Metodu usmíření 

 

Metoda vnějšího nátlaku má přinutit trestem a strachem viníky 

k zastavení agresivního chování a k dodržování oficiálních norem.  

Potřeba razantnosti a potřeba zajistit bezpečí všem ohroženým vyžaduje, 

aby metoda zahrnovala tyto tři součásti: 

• individuální nebo komisionální pohovor, 

• oznámení a potrestání agresorů před celou třídou, 

• ochranu oběti. 

 

Předpokladem konání pohovoru s agresory a jejich rodiči je úspěšné 

dokončení vyšetřování případu. U zárodečních podob šikanování u dětí 

často postačí vyvinout pedagogický nátlak mezi „čtyřma očima“ nebo při 

setkání třídního učitele, agresora a jeho rodičů. Ve vážnějších případech 

počátečních a rozhodně vždy u pokročilých stádií je potřebné uplatnit 

nátlak prostřednictvím komisionálního pohovoru. Komise se skládá 

z třídního učitele, výchovného poradce a ředitele nebo jeho zástupce.   

   

Odborníci se shodují na následující orientační posloupnosti vedení 

jednání osvědčené v praxi: 

1. Seznámení rodičů s problémem 

2. Postupné vyjádření všech pedagogů 

3. Vyjádření žáka 

4. Vyjádření rodičů 

5. Rozhodování komise za zavřenými dveřmi 

6. Seznámení rodičů a žáka se závěrem komise 
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Druhou nezbytnou součástí nátlakové metody je informování žáků 

celé třídy o závěru výchovné komise. Úkolem pedagoga je přesvědčit žáky, 

že škola je schopná spolehlivě zajistit ochranu slabých před silnými a 

respektovat kázeňské normy.  

Sdělení verdiktu může být strohé a úderné, ale zrovna tak se může 

odehrávat formou rozmluvy a diskuze. Vždy je výhodnější, když se 

pedagogovi podaří dosáhnout toho, aby většina třídy rozhodnutí přijala      

a podpořila. Když škola opomene žáky seznámit se závěrem komise, 

přiznává nepřímo svůj nezájem a rezignaci. (Kolář, 2001, s. 121-122) 

 

Škola má k dispozici pro potrestání agresorů běžná, ale i mimořádná 

opatření: 

• zdržení žáka ve škole po vyučování; 

• vyžadování náhrady za poškozený nebo zničený předmět; 

• oznámení prohřešku rodičům; 

• odvedení žáka tam, kde jsou právě rodiče; 

• „oficiální“ stížnost řediteli; 

• oznámení prohřešku na schůzi rodičů; 

• vyloučení ze zájezdu na hory nebo z jiné školní akce; 

• umístění dítěte na nějaký čas do některé třídy nižšího ročníku; 

• umístění dítěte o přestávkách do blízkosti pedagoga; 

• důtka, případně snížení známky z chování; 

• přeložení na jinou školu; 

• oznámení na policii; 

• vyloučení ze školy; 

• nařízení ochranné výchovy; 

• umístění v diagnostickém ústavu; 

• umístění v dětském domově.  



 

                                                          40  

(Říčan, 1995, s. 56) 

 

Každá sankce, kterou použijeme, musí být provinilci, případně jeho 

rodičům a kolektivu třídy jasně vysvětlena. Jen tak může být pedagogicky 

účinná.  

Při trestání agresorů je nutné dodržovat dvě základní zásady: 

1.  Celá záležitost má být trestem co nejrychleji vyřízena, nemá se dětem 

připomínat.  

2.   Odsuzuje se čin, nikoli dítě. Naopak, na každém provinilci se snažíme 

najít to pozitivnější, na co můžeme navázat, ať už je to jeho inteligence 

nebo nějaký zvláštní talent. 

 

 Poslední nezbytnou součástí metody nátlaku je zajištění ochrany 

oběti. Po vyšetření a potrestání agresorů ji nelze ponechat svému osudu 

s odůvodněním, že je vše vyřešeno. Není tomu tak, neboť příčiny 

onemocnění skupiny nebyly odstraněny.  

Pedagog by si měl například domluvit osobní setkávání s obětí 

v nějakém rozumném intervalu.  

Bezpečnost oběti může být dále posílena některým z následujících 

způsobů: 

• setkávání pedagoga s loajálními informátory,  

• stanovením ochránců oběti, 

• intenzivním sledováním situace, včetně docházky oběti, 

• zprostředkováním péče v odborném zařízení a udržováním kontaktu 

s jeho pracovníkem,  

• vytvořením „horké linky“ s rodiči. 

 

Metoda usmíření se od předešlé metody nápadně liší. Místo donucení 

k vnější poslušnosti se tu sleduje vnitřní proměna vztahů mezi oběťmi        

a agresory. Potrestání se nekoná, místo toho nastupuje řízené společné 

hledání nápravy v neformální atmosféře.  
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 Neočekávaná důvěra a laskavě pevný postoj k agresorovi může 

někdy vést ke zlomu nebo alespoň k otřesu agresivních postojů. Učitel se 

totiž zachová v emočně vypjaté situaci zcela jinak, než agresor očekává, 

než je zvyklý od rodičovských a všech jiných autorit. Tím se prolomí 

dosavadní bludný kruh a otevře se nová cesta, nebo se alespoň oslabí 

patologické chování. 

 Pokud je agresor přístupný určitému náhledu a je ochoten napravit 

svou chybu, lze jej potrestat pouze symbolicky. I naznačený trest může mít 

svůj význam při odčinění nevědomých pocitů viny. Metoda poskytuje 

překvapující nápravné možnosti. Její použití je ovšem omezené. Podle 

Koláře má své místo při nebrutálních formách prvního a druhého stádia 

šikanování u dětí mladšího školního věku. 

 Za příznivých okolností, kdy oběti nehrozí další trauma a agresor 

vykazuje ochotu své chování změnit, má své opodstatnění u mírných forem 

všech počátečních stadií, a to u dětí i mládeže. (Kolář, 2001, s. 125) 

Doporučený metodický postup: 

 1. Nejnutnější diagnostika 

   Rozhovor s informátory a oběťmi, nalezení vhodných svědků, 

   individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky. 

2. Rozhovor s obětí 

Informujeme ji, že již víme všechno, co potřebujeme, abychom provedli 

nápravu. Vysvětlíme jí, že je to možné udělat dvěma způsoby. Jeden je 

potrestání a druhý společná domluva a usmíření.  

 

Zvládnutí rozhovoru není vždy snadné. Dítěti, které se nachází ve značné 

nouzi, se obtížně mluví a někdy dlouho mlčí. Učitel by měl přesvědčit dítě, že 

bere všechno vážně, že za ním stojí a chce mu opravdu pomoci. Velmi důležité 

je, aby uměl dítěti opravdu naslouchat. Pokud je to možné, navozujeme silné 

citové odreagování. Vedeme oběť v bezpečném vztahu k vyjádření jejích 
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pocitů - bezmoci, ponížení, hněvu, vzteku. Lze k tomu použít i pomocné 

techniky, například kresbu, nějakou písemnou formu. 

3. Rozhovor s agresory 

  Slouží pro posouzení možností náhledu, empatie a emočně korektivní 

zkušenosti agresorů. V případě, že je tu určitá otevřenost ke změně, agresoři 

nejsou zarputilí, je jim rovněž nabídnuta domluva a usmíření s oběťmi. Při jejich 

souhlasu následuje společné setkání. 

Bohužel agresorů, u kterých lze vytušit zárodky pokání, tedy lítosti a úvahy 

o polepšení, je velmi málo. Určujícím faktorem, zda se užije metoda 

usmíření, je téměř vždy postoj agresora. Oběť se většinou usmíření 

nebrání. 

Doporučený postup tohoto setkání: 

1. Vstupní informace a „ponoření se“ do problému: agresor se stává na chvíli 

obětí, a navozujeme mu představu, že je vystaven „legracím a srandám“, 

které dělal on druhým. Rozmlouváme s ním o tom, jak se cítí a jak to vidí 

v obráceném pohledu. Jinou možností je sepsání příběhu o šikanování, 

který se může nápadně podobat tomu jeho.  

2. Omluva a usmíření: následuje omluva agresora oběti a vzájemné usmíření. 

3. Předkládání návrhů pro nápravu: skupina společně hledá cesty, jak se dá 

situace zlepšit. Návrhy postupně předkládají všichni. 

4. Závěr: shrne se průběh usmíření, včetně konkrétních nápadů. Domluví se 

další setkání. 

5. Kontrolní setkání: po stanovené době se uskuteční závěrečné setkání, na 

němž se posoudí situace.  

(Kolář, 2001, s. 128 - 130)  
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Na závěr je důležité ještě zmínit v čem vidí odborníci při řešení šikany 

nejčastější chyby:  

• Učitelé nepracují s faktem odlišnosti řešení u počátečních a u pokročilých 

šikan. Začínají třeba vždy rovnou nahodile hledat svědky. 

• Uskuteční se konfrontace obětí a agresorů dohromady, při které dochází 

k absurdní situaci, kdy sebevědomí agresoři přesvědčivě označí za 

původce všeho zla nejistou oběť a role se obrátí. 

• Pedagog „jde s bubnem na zajíce“ a vyšetřuje šikanu přímo ve třídě. 

• Ředitel si pozve najednou údajné oběti, údajné agresory, rodiče a některé 

pedagogy, vše řeší „z jedné vody načisto“ a ještě to nahrává na 

magnetofon nebo na video. 

 

6.2 Práce s úto čníky 

 

Také útočníci potřebují pomoc, abychom jim ukázali, že mohou své potřeby 

lépe uspokojovat prostřednictvím práce s ostatními než konfrontačním nebo 

konkurenčním způsobem. 

Jak pomoci útočníkům: 

• Stanovte jasné hranice. 

• Definujte je písemně. 

• Vysvětlete tresty, které budou následovat. 

• Pracujte na sebevědomí, které podporuje veškeré dobré chování. 

• Neuznávejte výmluvy. 

• Zajistěte, aby se útočník osobně omluvil. 

• Odměňujte dobré chování. 

• Stanovte cíle.  

• Mějte pro útočníky vyhrazené místo na uklidnění. 

• Nacvičujte zvládání stresu – hluboké dýchání, zavřené oči. 
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• Přehrávejte situace pomocí hraní rolí. 

• Pomocí hraní rolí nacvičujte, jak se vyhnout vtažení do šikanování. 

• Doporučujte dětem, aby situaci řešily odchodem. 

• NIKDY  neumožněte posilování šikanujícího chování. 

• Nepřehlížejte šikanování. (Parry, Carrington, 1997, s. 80 - 82) 

 

 

6.3 Práce s ob ěťmi 

 

 S dětmi, které se staly oběťmi, se musí pracovat citlivě. Zvláště se musíme 

vyvarovat toho, abychom jim nenaznačovali, že jsou šikanováním nějak vinny. 

Žádné dítě si totiž nezaslouží být šikanováno.  

 Doktor John Pearce doporučuje, abychom dětem pomáhali se na provokace 

připravit a zvyknout si na ně pomocí metod hraní rolí. Součástí tohoto přístupu je 

naučit děti vhodně reagovat, to je zůstat klidný, působit sebejistě, odejít za 

důvěryhodnou dospělou osobou, mít připravenou odpověď, kterou lze reagovat. 

(Parry, Carrington, 1997, s. 86) 

 

Různí autoři doporučují:  

 

• Prostý únik v pravou chvíli, někdy je přitom pro dítě optimální vmísit se 

mezi ostatní děti, od nichž může případně získat pomoc. 

• Útěk s křikem: „Ne! Nechej mě! Jdi pryč!“  

• Reakce na posměch : mlčení, nebo výroky typu „To je fakt!“ , „Děkuju!“ 

• Energetické odseknutí. 

• Neútočný, neprovokativní slovní projev, zvláště ohrazení se proti 

slovnímu napadení. 

• Získání pomoci jiných dětí, které jsou nablízku. 

• Ignorování verbální agrese a pokus o navázání přátelského kontaktu. 

• Obranný postoj bez nepřátelství. 

• Protiútok bez ohledu na přesilu.  
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Výborný je nácvik jednání v různých situacích technikou hraní rolí. 

Doporučuje se trénink asertivity, to je zdravě agresivního sebeprosazování, které 

spočívá například v uplatňování zásady, že člověk nemusí vždycky umět vysvětlit 

a obhájit své jednání, že může klidně připustit své chyby a neztratit přitom 

sebevědomí. (Říčan, 1995, s. 62) 

V rámci akce Bílého kruhu bezpečí v roce 1994 vyzkoušely pražské 

psycholožky techniku skupinového poradenství pro oběti šikany. Na programu 

byly hry povzbuzující družnost a sebevědomí a oslabující plachost, diskuse o tom, 

jak řešit konfliktní situace, nácvik správného jednání v konfliktních situacích. Děti 

se například učily používat pohledu z očí do očí. Pohled do očí agresora vzbuzuje 

respekt, zatímco pohled stranou nebo k zemi signalizuje spíše strach oběti. 

 

6.4 Práce s rodi či 

 

 Je velice důležité zapojit od samotného začátku do spolupráce rodiče 

šikanujících a šikanovaných dětí. Rodiče musí vědět, jakých strategií je třeba 

použít, a školy potřebují pomoc rodičů k jejich uskutečňování. Pravidelné 

konzultace rodičů s třídním učitelem pomohou mnohé vysvětlit a mnohému 

předejít.  

 

6.4.1 Rodi če agresor ů 

 

 Zde platí pravidlo, že je lepší se mýlit ve prospěch svého dítěte než riskovat 

jeho ponížení a ztrátu jeho důvěry neoprávněným podezříváním.  

 Výchovně nejúčinnější rodičovskou reakcí je podle odborníků, když se 

matka rozpláče a otec rozhněvá. Motivem matčina pláče však nesmí být sebelítost 

a otcova hněvu jeho uražená pýcha. Reakce obou rodičů má dát dítěti velmi jasně 

najevo, že se provinilo proti určitému řádu. ( Říčan, 1995, s. 63)  
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6.4.2 Rodi če obětí 

 

 Jestliže zjistíme, že naše dítě bylo šikanováno, je třeba všeho nechat a 

udělat, co jen můžeme, abychom mu co nejrychleji a nejúčinněji pomohli.  

 

Říčan uvádí těchto osm rad:  

 

1. Ujistěte dítě svou podporou a ochranou. Řekněte mu, že se postaráte o jeho 

bezpečí. 

2. Zaznamenejte přesně, co se stalo, případně kolikrát, kdy to bylo, kdo byl 

přítomen. Snažte se získat co nejúplnější obraz. 

3. Jde-li o velmi vážné ubližování, neposílejte dítě do školy, dokud nemáte 

jistotu, že se věc řeší správným způsobem. 

4. Oznamte neprodleně šikanu třídnímu učiteli, pokud máte důvěru v jeho 

schopnosti a dobrou vůli věc řešit. Pokud ne, stěžujte si rovnou řediteli. 

5. Žádejte představitele školy, aby vám ihned sdělil, jak hodlá postupovat. 

6. Sejděte se s rodiči agresora a požádejte je, aby své dítě usměrnili. Jsou-li to 

slušní lidé, budou vám jistě vděční za upozornění a vyjdou vám vstříc. 

7. Je-li to možné, zajistěte dítěti ochranu. 

8. Dokud nebude záležitost vyřešena, denně ji sledujte, s dítětem o ní mluvte, 

nešetřete časem.  

(Říčan, 1995, s. 65) 
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7. Následky šikanování 

 

 Následky šikanování jsou velice vážné, jak psychické, tak i fyzické či 

sociální a mohou dítě dovést až k sebevražednému pokusu, v horším případě 

k dokonalé sebevraždě.  

 Mezi psychické následky patří zejména frustrace sociálních potřeb oběti, 

snížená schopnost navazovat a udržovat vztahy, nízké sebehodnocení, špatný 

vztah ke škole a k lidem, stálé napětí, špatná nálada a smutek. U pokročilejších 

stupňů šikanování to bývá rovněž všudypřítomný strach vedoucí k poruchám 

spánku, zvýšené únavnosti a neúspěchům ve studiu i v soukromém životě. 

Typické je, že jedinec v minulosti vystavený šikaně neusiluje o lepší společenskou 

pozici, nýbrž má tendenci stát se outsiderem ve všech skupinách, i tam, kde se již 

nešikanuje. Pokud šikana není odhalena a trvá delší dobu, dochází k totálnímu 

vyčerpání organismu, což může mít za následek rozvoj psychosomatického 

onemocnění (například astma). Stále vysoká hladina stresových hormonů v krvi 

vede ke zvýšenému krevnímu tlaku a ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních 

nemocí v dospělosti.  

 Byly zkoumány také důsledky pro agresory – ve školním věku se především 

jedná o zhoršení prospěchu, členství v pochybných partách, horší využívání 

vlastních (duševních) schopností. V dospělosti bylo vysledováno výrazně více 

konfliktů se zákonem, kriminalita, u děvčat krutost k vlastním dětem, prohloubení 

deficitu mravního a duševního vývoje, „charakterová zmrzačenost“, antisociální 

postoje.  

 Následky poněkud jiného charakteru lze předpokládat i u dětí, které šikaně 

pasivně přihlížely. Hrozí jim ztráta iluzí o společnosti, která by měla každému 

člověku zajistit ochranu proti jakékoli formě násilí. Vzhledem k jejich zkušenosti, 

že autority nikterak nezasahují, ačkoli jsou mravní i zákonné formy zcela 

evidentně překračovány, mohou pak coby dospělí k násilí a porušování zákona 
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obdobně přistupovat i oni sami. Dochází tedy k porušení a pokřivení mravních     

a morálních postojů a tím i k narušení celé společnosti a jejího systému, na němž 

je založena. (Lovasová, 2005, s. 15) 

8. Prevence šikany 
 

 Podobně jako v případech jiných kázeňských, respektive výchovných 

problémů, rovněž u šikany platí, že účinnější a zároveň také jednodušší a levnější 

je zlu předcházet, než ho následně vykořeňovat, odstraňovat.  

 Bendl dělí prevenci na primární, sekundární a terciální. 

 Primární prevence se uplatňuje v případech, kdy k šikaně dosud nedochází, 

respektive kdy nebyla zpozorována. Spočívá ve výchově harmonické osobnosti 

dítěte, v informovanosti dětí, rodičů a veřejnosti o šikaně, preventivních aktivitách 

ve školách (pěstování zdravého sebevědomí, samostatnosti). Účinnými prostředky 

primární prevence jsou přirozené součásti komunity jako například celoškolní 

setkání, školní parlament, třídní samosprávy. Nejlepší ochranou proti šikanování 

je budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi členy školního 

společenství, školní komunity. 

 Sekundární prevence se uplatňuje v situacích, kdy k šikaně už došlo a kde 

musí být použitá taková opatření k nápravě, aby se problémy už znovu neobjevily. 

Řídíme se včasnou diagnostikou, bezodkladným vyšetřením šikany, a užitím 

pedagogických opatření (ochrana oběti před dalším násilím, rozhovor s rodiči 

obětí, jednání s rodiči agresorů, jednání s kolektivem třídy), včetně výchovné 

práce s agresory. 

 V současné době prakticky neexistuje terciální prevence v oblasti 

šikanování. Do budoucna je však nutné o ní uvažovat, zvláště v souvislosti 

s nutností vybudovat a využívat speciální pracoviště, která by pracovala 

především s agresory. Nutnou podmínkou by měla být možnost nebezpečného 

iniciátora brutální šikany ze školy vyjmout. Dlouhodobější péči ale vyžadují         

i oběti pokročilých šikan s následky posttraumatické stresové poruchy. (Bendl, 

2003, s. 78) 

 Kolář zdůrazňuje, že šikana je ve svých počátečních stádiích přítomna ve 

všech školách. Zajímavá je v současné době realizace projektu „minimalizace 
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šikany“, na které se právě Pavel Kolář podílí. Tento projekt vychází 

z celoškolního přístupu v boji proti šikanování. Jeho cílem je vyškolení 

kvalifikovaných lektorů v oblasti šikany a následně zapojení většího množství 

škol do tohoto projektu. Obsahem projektu je naučit pedagogické sbory 

jednotlivých škol účinným preventivním strategiím. 

 Celoškolní přístup v prevenci šikany zdůrazňují i Parry a Carrington, které 

vycházejí ze závěrů průzkumů, že během školní docházky zažije šikanování velké 

procento dětí. Je proto rozumné řešit tento problém se všemi žáky. Vyhneme se 

tím riziku vyčlenění obětí, z čehož by tyto děti mohly usuzovat, že šikanování je 

jejich vina a že ony musí změnit své chování. 

 

Z těchto důvodů doporučují následující preventivní strategie: 

• Zaměření pozornosti na nově nastupující žáky (zvlášť při přechodu 

z prvního na druhý stupeň). 

• Vytvoření spolupracující třídy s důrazem na techniky vedoucí k rozvíjení 

dovedností a schopností jako jsou sebeúcta, komunikace, asertivita, 

nezaujatost, empatie, spolupráce. 

• Kroužky kvality – jde o zapojování dětí do procesu zajišťování a řešení 

problémů týkajících se šikanování ve škole. Tato metoda učí děti 

definovat podstatu a rozsah problému, nalézat a posuzovat praktická 

řešení, formulovat závěry. 

• Trénink asertivity – výcvik asertivity je vhodné provádět se všemi dětmi. 

• Relaxační techniky – s výcvikem těchto dovedností se doporučuje začít 

v útlém dětství. Děti učíme uvědomovat si rozdíl mezi pocitem uvolnění, 

napětí nebo rozčilení. Lepší znalost a vědomí toho, jak naše tělo reaguje 

na stres, nám umožňuje začít kontrolovat své pocity a chování.  

• Zvyšování sebevědomí – výzkumy ukazují, že mnoho obětí a mnoho 

agresorů má snížené sebevědomí, proto je nutné učit děti sebedůvěře a 

sebeúctě.  

(Parry, Carrington, 1997, s. 57 – 59) 
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 Z dalších preventivních strategií, na které Parry a Carrington 

upozorňují, je vhodné využít i následujících technik:  

• Křičet „ne“  – nácvik této techniky vychází z přesvědčení, že by se dítě 

mělo naučit hlasitě a hlubokým hlasem křičet „NE!, BĚŽ PRYČ!“. Tuto 

techniku lze využít při jakémkoli pocitu ohrožení. 

• Hraní rolí  – touto technikou si děti nacvičují odolávání nátlaku, 

vyrovnávání se s provokacemi a zvládnutí náročných situací. 

• Humor  – děti se učí rozpoznat rozdíl mezi zlomyslným a laskavým 

humorem. Učí se humorně nahlížet i na sebe, zasmát se samy sobě. 

(Parry, Carrington, 1997, s. 59 - 60) 

 

 Říčan zdůrazňuje užití a uplatňování některých zásad, které všeobecně 

prospívají dětskému duševnímu a mravnímu vývoji a pomáhají vytvářet 

dobré vztahy v rodině i ve škole. 

•  Solidarita se slabými jako základ řízení třídy – učitel má a může 

důsledně sledovat strategii založenou na podpoře outsiderů. Může si 

záměrně všímat dětí plachých, úzkostných, nějak handicapovaných, méně 

chápavých, méně výřečných, méně sympatických, izolovaných. Může 

využívat každé příležitosti k tomu, aby je povzbudil, dodal jim odvahy, 

posílil jejich sebevědomí, ujistil je, že jsou stejně hodnotné jako ti ostatní, 

aby jim dal příležitost v něčem vyniknout, zapojit se do nějaké společné 

činnosti, zapadnout lépe do kolektivu. Orientace na outsidery znamená 

stálý zápas o důvěru dětí. Platí zásada, že čím jsme celkově shovívavější, 

tím rozhodněji můžeme trvat na několika zásadách, které jsou skutečně 

důležité. Není nic důležitějšího, než aby děti měly ve škole pocit bezpečí. 

• Podpora autority učitele – úpadek autority je jednou z příčin současné 

krize společnosti, je dobré si uvědomit, že v současné době je obtížnější 

než dříve prosadit se jako autorita. Zvýšení, respektive obnovení autority 
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učitele a školy jako celku je nezbytnou podmínkou toho, aby škola řádně 

plnila své poslání, a samozřejmě i toho, aby se vypořádala se šikanou. 

Dokud si učitel musí nechat líbit u asociálních dětí otevřené urážky, lze 

těžko mluvit o tom, jak má bránit slušné děti před rváči, oběti před 

agresory.  

• Posílení demokracie ve třídě a ve škole – výchova dětí k demokracii není 

jen záležitostí výuky ve speciálním předmětu. Jde především o styl jednání 

učitele z dětmi a s jejich rodiči, a to hned od prvního ročníku. Hlavní 

zásady jsou: 

1. Ptát se dětí na jejich názory a přání, trpělivě a s respektem jim naslouchat, 

diskutovat s nimi, vysvětlovat co jde, co a proč nejde. Nesouhlas vítat jako 

příležitost k tomu předvést toleranci k odlišným názorům, jež je základem 

demokracie. Mají-li děti pravdu, být připraven uznat vlastní chybu a podle 

potřeby se jim omluvit. 

2. Dávat dětem při vhodných příležitostech (asi jednou denně) možnost 

volby (kam se půjde na procházku, která pohádka se bude vyprávět, která 

hra se bude hrát). Základní demokratická procedura sčítání hlasů se může 

nacvičovat rovněž od první třídy. 

3. Pěstovat žákovskou samosprávu v rámci školy i v rámci jednotlivých tříd. 

Vyhledávat možnosti, kdy se může tato samospráva uplatnit, aby se děti 

učily vstupovat do role autority a jednat jako zástupci skupiny.  

4. Otevřeně informovat rodiče o problémech školy i o nepříjemných 

událostech, o chybách, ke kterým došlo. Je to cesta k důvěře, která je 

někdy nepříjemná, ale nutná. O nebezpečí šikany mají být rodiče 

informováni co nejdříve, nejlépe při nástupu dětí do první třídy. 

5. Umožňovat rodičům co nejčastější přístup do školy (politika otevřených 

dveří), aspoň někdy i při vyučování. Vedlejším pozitivním účinkem bude   

i omezení šikany. 

6. Podněcovat aktivitu rady školy, dávat jí k dispozici co nejvíce věcí, radit 

se s ní o důležitých rozhodnutích. 

• Ideová výchova, spočívá v podstatě v tom, že dětem vštěpujeme základní 

hodnoty, které jsou pro naši společnost důležité – úcta ke každé lidské 
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bytosti, solidarita, soucit, obětavost a čest. Jednou z technik ideové 

výchovy je vypracování „charty třídy“ (děti samy formulují stručné 

zásady, jak by se měly chovat). Doporučuje se používat pozitivní 

formulace („žáci mluví slušně“ je lepší než „nesmíme si nadávat“). 

• Princip kooperace ve výchově. Je vhodné vytvářet kooperační týmy, 

podporovat zapojení outsiderů, dát jim příležitosti být platnými členy 

týmu, a tak jim pomoci získat respekt třídy i vyšší sebeúctu, učit 

potenciální agresory i oběti šikany sociálním dovednostem, které usnadní 

agresorům jinou než agresivní interakci a obětem umožní vyhýbat se 

nebezpečným situacím nebo z nich unikat. Vhodná je i společná účast na 

různých sportovních, rekreačních nebo společenských akcích, přičemž 

může sehrát velkou úlohu účast rodičů. 

• Ochrana dětí před vlivem mediálního násilí a pornografie. Mediální 

násilí často svádí k přímému napodobování, působí nepříznivě na citový 

život, který se jeho vlivem degeneruje směrem k primitivizmu. Jak 

mediální násilí, tak pornografie snižují citlivost dětí ke kultuře (k tomu, co 

kultivuje), oslabují smysl pro kázeň a řád, pro hodnotné a čisté lidské 

vztahy, pro duchovní rozměr života.  

• Dozor ve škole. Dozor dospělých nad žáky na chodbách během přestávek, 

v jídelně, na hřišti je velkou bariérou pro vznik a rozvoj šikany. 

K prevenci šikany patří také „inventura“ všech tmavých prostor (málo 

frekventovaná zákoutí, schodiště, šatny, toalety). 

• Práce s potenciálními agresory. Děti, které se zúčastnily závažné šikany, 

představují velmi vážný problém. Nesmíme je odsoudit a odepsat, i když 

je pro nás nepochopitelná jejich krutost. Tyto děti je třeba pozorně 

sledovat a zakročit při prvním náznaku „recidivy“. Hlavním úkolem je 

tlumit agresivní sklony těchto dětí při užití následujících postupů: 

1. Chválit – oceníme jejich chování, zvláště je pochválíme, že zvládly 

impulzivitu. Chválit je třeba co nejvíce. 

2. Zaměstnat je atraktivní činností, ve které mohou být úspěšné, případně      

i vyniknout. 
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3. Učit je sociálním dovednostem. 

4. Povzbuzovat empatii. Tyto děti často těžko chápou jak silně jejich oběti 

trpí. To nelze změnit žádnou represí. Je třeba jim poskytnout zkušenost 

osobního citového příklonu, vědomí, že jsou milovány. Toto vědomí jim 

převážně chybělo či chybí v rodině. 

5. Pomáhat jim, aby si budovaly osobní perspektivu, aby věděly, co čekat od 

budoucnosti a proč stojí za to chovat se dobře. 

• Výchova k násilí – má začít brzy. Už batole mívá smysl pro „kočkování“ 

s rodiči či sourozenci. Po celé dětství a mládí je nutné, aby každý nácvik 

chvatů a úderů byl doprovázen výchovou ke kázni a sebeovládání. Nácvik 

fyzického střetnutí umožní dětem přiměřenou sebeobranu. Zároveň 

s výchovou k násilí je ovšem na druhé straně třeba od nejútlejšího věku 

pěstovat soucit a ohleduplnost. (Říčan, 1995, s. 71 – 94) 

 

Bendl uvádí jako další důležité preventivní opatření v boji proti šikaně 

zajímavou výuku a atraktivní školní program. Velkou úlohu přikládá 

„nespecifické prevenci“, prevenci, při které nepadne o šikaně ani slovo. Její 

princip spočívá v tom, že žákům nabídneme takový program, který jim v podstatě 

ani neumožní pomyslet na chování, které označujeme jako agresivní, násilnické, 

problémové, neukázněné, či sociálně patologické. 

Říká se, že kdo si hraje nezlobí a ten, který pracuje, nemá čas na lumpárny. 

Pokud budou učení a škola pro žáky zajímavé, je to dobrý předpoklad k eliminaci 

negativních jevů mezi žáky, tedy také šikany. Důležité proto je, aby výuka byla 

zajímavá, vyučování pestré a poutavé. Atraktivnosti výuky napomáhá zajímavý 

obsah a poutavé podání učební látky, názornost výkladu, použití vhodné 

didaktické techniky, promyšlená struktura vyučovací hodiny, zvolené vyučovací 

metody a organizační formy. Těžko dnes před žáky uspěje učitel, který učí 

nezajímavě, bez invence, navíc sděluje žákům nepotřebné informace a nutí je 

k prostému memorování učební látky. (Bendl, 2003, s. 84 – 85)   
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9. Šikanování z hlediska práva 

 

 Pojem šikana platná právní úprava nezná. V právní praxi bývá pojem šikana 

používán jako synonymum pro „úmyslné jednání, které je namířené proti jinému 

subjektu a které útočí na jeho lidskou důstojnost“. (Kolář, 2001, s. 213) 

  S pojmem šikana pracují státní zástupci při sestavování obžalob, vyskytuje 

se v rozhodnutích o zahájení trestního řízení, v odůvodněních rozsudků, 

setkáváme se s ním i v soudních protokolech i ve vyšetřovacích spisech  policie.  

  

9.1 Podmínky trestní postižitelnosti pachatel ů šikany 

 

 K tomu, aby bylo možné postihnout šikanu z trestního hlediska, musí být 

splněny dvě podmínky trestní odpovědnosti: 

 

1. Materiální stránka trestného činu tkví v tom, že se pachatel dopustil jednání, 

které splňuje znaky konkrétního trestného činu tak, jak jsou vymezeny v trestním 

zákoně.  

 

2. Formální stránka spočívá jednak v úmyslu pachatele takového jednání se 

dopustit, tak v míře společenské nebezpečnosti jednání pachatele, která dosahuje 

intenzity uvedené v zákoně.  
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9.2 Trestné činy 

 

1. Trestný čin omezování osobní svobody.  

Dopouští se ho ten, kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody. Patří 

sem různé formy šikany spočívající například v zavírání oběti, jejím přivazování 

nebo nucení setrvávat na určitém místě.  

 

2. Trestný čin vydírání.  

Nastává tehdy, je-li oběť nucena násilím nebo pod pohrůžkou násilí k nějakým 

úkonům. 

 

3. Trestný čin vzbuzení důvodné obavy.  

Tohoto deliktu se  dopouští ten, kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou 

na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit 

důvodnou obavu.  

 

4. Trestný čin loupeže.  

Dopouští se ho ten, kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního 

násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Nezáleží přitom na tom, jakou hodnotu má 

tato cizí věc, rozhodující je samotný fakt, že někdo použije násilí vůči jinému, aby 

se zmocnil jeho věci.   

   

5. Trestný čin znásilnění, pohlavního zneužívání, kuplířství.  

Takto můžou být kvalifikovány sexuální formy šikanování.  

 

6. Trestný čin ublížení na zdraví.  

Jde o něj tehdy, projeví-li se šikana na zdravotním stavu poškozeného. 

 

7. Trestný čin poškozování cizí věci.  

Je-li šikana založena na úmyslném poškozování věcí oběti.  

 



 

                                                          56  

9.3 Trestní odpov ědnost pachatel ů šikany 

 

Odpovědnost šikanujících je dána věkem.  

 

Osoby mladší 15 let 

Dítě mladší 15 let nemůže být trestně postiženo. Vůči takto malému dítěti 

nelze využít sankce ve smyslu trestního ani přestupkového práva. Neznamená to 

však, že nejsou k dispozici různá opatření, která mohou mít pro dítě povahu 

sankce. Ze spolupráce školy s institucemi zajišťujícími sociálně-právní ochranu 

dítěte mohou vyplynout různá opatření – pohovory s kurátory dětí a mládeže, 

stanovení dohledu nad chováním dítěte, umístění v diagnostickém, popřípadě 

výchovném ústavu.  

 

Osoby starší 15 let 

V případě mladistvých, tedy osob starších 15, ale mladších 18 let lze uložit 

pouze některé druhy trestů. Je to například trest odnětí svobody (u mladistvých se 

snižuje na polovinu, přičemž horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let 

a dolní hranice jeden rok), trest obecně prospěšných věcí, propadnutí věci, 

vyhoštění, peněžitý trest (je-li výdělečně činný). (Kolář, 2001, s. 216 - 217) 

 

9.4 Trestní odpov ědnost rodi čů a dalších subjekt ů 

 

 Ani rodiče agresorů nemusejí být zcela beztrestní. Trestní zákon totiž 

stanoví odpovědnost rodičů, kteří zanedbávají výchovu dítěte. Podle trestného 

činu ohrožování mravní výchovy byla již odsouzena celá řada rodičů, kterým 

nevadilo, že jejich děti tráví večery a noci mimo domov a dopouštějí se tak přitom 

protispolečenských a asociálních jednání. 

Pokud dochází k šikanování dětí v průběhu vyučování nebo školních akcí 

nese plnou odpovědnost za vzniklou újmu školské zařízení. V případě podezření, 

že šikanování naplňuje skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, je 

ředitel školy povinen oznámit případ Policii ČR. Učitel, který ví o šikanování       
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a nepřijme žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení, 

popřípadě nepřekažení trestného činu. 

 Rodič nebo zákonný zástupce šikanovaného žáka může na školském 

zařízení požadovat náhradu škody, a to jak na věcech, tak i na zdraví. Pokud by 

dítě nemohlo v důsledku újmy docházet do školy, neslo by školské zařízení           

i odpovědnost za škody, které vznikly jeho rodičům (uvolnění ze zaměstnání, 

zajištění hlídání dítěte a podobně). 

 Z tohoto důvodu musí pedagog šikanování mezi žáky neprodleně řešit         

a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. 

 Pokud nejsou rodiče spokojeni s přístupem školy k řešení konkrétních 

případů násilí a tyranie, mohou se obrátit se stížností na zřizovatele školy nebo na 

ministerstvo školství. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

10. Výzkum 

 

10.1 Cíl výzkumu 

    

V praktické části své práce se budu zabývat zjištěním frekvence výskytu a 

forem šikany na 1. stupni ZŠ.   

Pro šetření jsem zvolila metodu dotazníku s cílem ověření výzkumných 

problémů a postižení této problematiky na konkrétní škole. 

 

 

10.2 Stanovení hypotézy 

 

1. 20 % dětí zažilo někdy šikanu. 

 

2. 20 % dětí je šikanováno téměř denně. 

 

3. Nejčastější formou šikany jsou posměšky a nadávky. 

 

4. Agresory se stávají častěji chlapci než dívky. 

 

5. Mezi oběťmi šikany budou rovnoměrně zastoupeny dívky i chlapci. 
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10.3 Dotazník   

 

10.3.1 Teorie dotazníku 

 

Dotazník je způsob písemného kladení otázek a získávání písemných 

odpovědí. Umožňuje získat údaje od velkého množství respondentů v poměrně 

krátkém čase. Mají-li mít údaje získané dotazníkem informační hodnotu a 

obecnější platnost, je třeba věnovat dostatečnou pozornost přípravě, zadávání       

a vyhodnocení údajů. 

Přesná formulace cíle je základní podmínkou účelnosti. Z cíle vychází 

struktura dotazníku a formulace otázek. Ve vstupní části jsou uvedeny cíle 

dotazníku a pokyny k vyplnění, druhá část obsahuje vlastní otázky. Na konci bývá 

poděkování za spolupráci.  

Podle stupně otevřenosti rozlišujeme otázky na uzavřené (nabízejí hotové 

alternativy odpovědi), polouzavřené (nabízejí alternativní odpověď a potom ještě 

žádají vysvětlení nebo objasnění v podobě otevřené otázky, které dávají 

respondentovi velkou volnost u odpovědí).  

Dotazník, kde respondent volí jednu z odpovědí, se snáze zpracovává. 

Vyplnění dotazníku musí předcházet vysvětlení (buď ústní, nebo písemné 

v záhlaví dotazníku), k čemu budou odpovědi použity. Pokud učitel nepotřebuje 

znát názor určitých respondentů, je zadání dotazníků anonymní, tím se zároveň 

zvyšuje validita dotazníku. Dále by měl dotazník vyhovovat těmto požadavkům: 

• Dotazy musí být voleny tak, aby postihovaly zkoumaný problém. 

• Formulace otázek musí být stručná a výstižná, nesmí připouštět různý 

výklad. 

• Otázky nesmějí obsahovat neznámé pojmy, nesmějí příliš zasahovat do 

soukromí respondentů. 

• Vyplnění dotazníku musí být časově úměrné. 
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10.3.2 Sestavení dotazníku 

 

 Dotazník obsahuje 12 otázek. Jedná se převážně o otázky uzavřené, které 

nabízejí hotové alternativní odpovědi. Respondent pouze označí vhodnou 

odpověď. Pouze 3 otázky jsou polouzavřené, nabízejí tedy respondentovi nejprve 

alternativní odpověď a potom ještě žádají vysvětlení nebo objasnění v podobě 

otevřené otázky.  
Při výběru otázek jsem se opírala především o Kolářův depistážní dotazník. 

 

10.4 Vlastní výzkum 

 

Dotazník jsem zadala 116 respondentům 4. a 5. tříd 4. ZŠ ve Žďáře nad 

Sázavou. Jedná se o městskou sídlištní školu, kterou jsem sama kdysi 

navštěvovala. Spolupráce s vedením školy a s učiteli byla velmi dobrá. Setkala se 

jsem se s ochotou a vstřícností zejména u vedení školy, kterému jsem přislíbila 

předání výsledků dotazníkového šetření. 

Pro zvýšení objektivity jsem dotazníky zadávala osobně bez přítomnosti 

učitele. 

Se žáky jsem si nejprve popovídala o problematice šikany v tomto smyslu: 

Šikana je ubližování slabému nebo tomu, kdo se nemůže bránit. Když někoho 

kopou, bijí, rozbíjejí mu věci nebo mu je berou, něčím ho zamažou nebo mu 

hrubě nadávají a ponižují ho, to je šikana. Nebo když ho nutí, aby dělal něco, 

co on nechce, ale musí, protože se jich bojí. On se nemůže bránit, protože je 

slabý, neumí se prát, nebo je jich na něj víc. Když se perou dva asi stejně 

silní, tak to není šikana.  

 

Dětem jsem zdůraznila anonymitu a důležitost výzkumu šikany. 

V okamžiku, kdy jsem si byla jista, že děti vědí, co šikana znamená, jsem rozdala 

dotazníky. 
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10.5 Vyhodnocení výzkumu 

 
 
Otázka číslo 1: 
 
Jsi rád(a) v této třídě?                  ANO NE 
 
 
 
 
 
Odpověď Chlapci v (%) Dívky v (%) Celkem v (%) 
ANO 97 100 98,5 
NE 3 0 1,5 
 
 

  

 Z odpovědí respondentů vyplývá, že chlapci i dívky jsou ve své třídě rádi. 
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Otázka číslo 2: 
 
Máš ve třídě dobrého kamaráda?     ANO NE 

 
 
 
 
 
Odpověď Chlapci v (%) Dívky v (%) Celkem v (%) 
ANO 97 98 97,5 
NE 3 2 2,5 
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 Převážná většina respondentů odpověděla, že má ve třídě dobrého 

kamaráda. Pouze 2,5 % uvádí, že dobrého kamaráda ve třídě nemají. Může se stát, 

že právě tyto děti se mohou stát oběťmi šikany tím, že se vyčleňují z kolektivu. Je 

také pravděpodobné, že právě 3 % chlapců uvádějící v 1. otázce, že nejsou ve své 

třídě rádi, nemají ve třídě svého kamaráda. 
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Otázka číslo 3: 

 
Patříš ve třídě do nějaké party?             ANO                NE 
 
 
 
 
 
 
Odpověď Chlapci v (%) Dívky v (%) Celkem v (%) 
ANO 68 53 60,5 
NE 32 47 39,5 
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 Celkem 60,5 % respondentů uvádí příslušnost k nějaké partě. Větší 

procentuální zastoupení vykazují ve svých odpovědích chlapci, a to 68 %. 
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Otázka číslo 4: 
 
Byl(a) jsi svědkem toho, že bylo ubližováno tvému spolužákovi jinými spolužáky 

ze třídy?               ANO                 NE 

 

 

 

 
Odpověď Chlapci v (%) Dívky v (%) Celkem v (%) 
ANO 51 36 43,5 
NE 49 64 56,5 
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           Polovina chlapců uvádí, že byla svědkem situace, kdy se ubližovalo 

spolužákovi. Děvčat, která se octila v této situaci, je o 15 % méně. 
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Otázka číslo 5: 
 
Ubližoval ti někdy někdo ze třídy?       ANO            NE 
 
 
 
 
 
 
Odpověď Chlapci v (%) Dívky v (%) Celkem v (%) 
ANO 69 48 58,5 
NE 31 52 41,5 
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 Odpovědi respondentů jsou velmi závažné. Téměř polovina děvčat a téměř 

70 % chlapců odpovědělo, že jim je ve třídě ubližováno. 
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Otázka číslo 6: 
 
Jak ti ubližoval? (zaškrtni jednu nebo více možností) 
 

- ignorování                   
- posměch                      
- pomluvy                      
- ponižování                  
- nadávky   
- bití 
- fackování 
- rány pěstí 
- kopání 
- Jinak? Jak?                     

 
způsoby chlapci v (%) dívky v (%) celkem v (%) 

ignorování 1 6 3,5 
posměch 17 24 20,5 
pomluvy 14 9 11,5 
ponižování 6 8 7 
nadávky 21 17 19 
bití 24 8 16 
fackování 3 2 2,5 
rány pěstí 1 4 2,5 
kopání 11 16 13,5 
jinak 2 6 4 
 

celkem v (%)

ignorování posměch pomluvy ponižování
nadávky bití fackování rány pěstí

kopání jinak
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dívky v (%)

ignorování posměch pomluvy ponižování

nadávky bití fackování rány pěstí

kopání jinak
 

chlapci v (%)

ignorování posměch pomluvy ponižování
nadávky bití fackování rány pěstí
kopání jinak

 
 
 Nejčastější formy šikany mezi chlapci a děvčaty se liší. Děvčata uvádějí, 

že jim je nejčastěji ubližováno formou posměchu, nadávkami a kopáním. 

Chlapcům je nejčastěji ubližováno bitím, nadávkami, posměchem a pomluvami. 

Z celkových výsledků vyplývá, že mezi respondenty dochází nejčastěji ke 

slovnímu napadání (posměch, nadávky), ale bohužel hned v zápětí následováno 

napadáním fyzickým (bití, kopání). 
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Otázka číslo 7: 
 
Jak často ti bylo ubližováno? 

a) jednou 

b) několikrát 

c) téměř denně 

d) několikrát denně 

frekvence chlapci v (%) dívky v (%) celkem v (%) 
jednou 20 48 34 
několikrát 73 38 55,5 
téměř denně 7 7 7 
několikrát denně 0 7 3,5 
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 Četnost výskytu šikany uvádí shodně 7 % chlapců i dívek téměř denně. 

Dalších 7 % děvčat je šikanováno několikrát denně. V této kategorii četnosti není 

ani jeden chlapec. Rozdíl vykazují i další frekvence. Z šikanovaných chlapců 

uvádí 73 % opakovanou šikanu a 20 % odpovídá, že jim bylo ubližováno jen 

jednou. 

 U děvčat je poměr obrácený. Téměř polovině děvčat (48 %) bylo 

ubližováno jednou, 38 % děvčat se to stalo několikrát. Opakovatelnost je jednou 

z podmínek určení šikany. Výjimečně odborníci pokládají za šikanu i jednorázový 

fyzický útok. 
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Otázka číslo 8: 

 

Ten, kdo ti ubližoval byl: 

a) chlapec 

b) dívka 

 

 

Agresor Chlapci v (%) Dívky v (%) Celkem v (%) 
Chlapec 85 76 80,5 
Dívka 15 24 19,5 
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 Respondenti se shodují, že agresorem je ve většině případů, kdy jim bylo 

ubližováno, chlapec. 
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Otázka číslo 9: 

 

Kde se to děje? (zaškrtni jednu nebo více možností) 

- ve třídě 

- na chodbě 

- v šatně 

- na WC 

- v jídelně 

- v družině 

- cestou do školy nebo ze školy 

- v tělocvičně 

- na hřišti 

- Jinde? Kde? 

místo chlapci v (%) dívky v (%) celkem v (%) 
třída 36 38 37 
chodba 15 13 14 
šatna 9 3 6 
WC 2 0 1 
jídelna 1 5 3 
družina 0 0 0 
cestou 29 31 30 
tělocvična 3 5 4 
hřiště 0 0 0 
jinde 5 5 5 

celkem v (%)

třída chodba šatna WC
jídelna družina cestou tělocvična
hřiště jinde
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chlapci v (%)

třída chodba šatna WC
jídelna družina cestou tělocvična
hřiště jinde

 

dívky v (%)

třída chodba šatna WC
jídelna družina cestou tělocvična
hřiště jinde

 

 Za nejnebezpečnější místo pro vznik a existenci šikany uvádějí 

respondenti překvapivě třídu. Dozory jsou ve škole důsledně vykonávány na 

chodbách, ve třídách je tudíž pro agresory zřejmě relativně bezpečné prostředí.  

 Dalším nebezpečím pro vznik a existenci šikany je často uváděná cesta do 

školy a ze školy. 
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Otázka číslo 10: 

 

Jsi sám (sama) komu ve třídě ubližují?       ANO               NE 

 

Odpověď Chlapci v (%) Dívky v (%) Celkem v (%) 
ANO 7 4 5,5 
NE 93 96 94,5 
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graf č. 10 sloupcový

ANO NE

 

 Z respondentů, kterým je ubližováno, odpovídá drtivá většina, a to 94,5 %, 

že ví o tom, že nejsou sami, komu je ve třídě ubližováno. 
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Otázka číslo 11: 

 

Řekl jsi někomu o tom, že ti někdo ubližoval?      ANO          NE 

 

Odpověď Chlapci v (%) Dívky v (%) Celkem v (%) 
ANO 85 86 85,5 
NE 15 14 14,5 
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graf č. 11 sloupcový

ANO NE

 

 Relativně stejné odpovědi vykazují respondenti i v otázce, zda se někomu 

svěřili, že je jim ubližováno. „Pouze“ 14 % těch, kterým bylo ubližováno, se 

nikomu nesvěřilo. 85,5 % dětí má někoho, komu se může svěřit. 
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Otázka číslo 12: 

 

Komu jsi o tom řekl? 

 

- mamince 

- tatínkovi 

- sourozenci 

- kamarádovi 

- nikomu 

- učiteli 

- Někomu jinému, komu? 

 

Osoba chlapci v (%) dívky v (%) celkem v (%) 
maminka 30 30 30 
tatínek 18 16 17 
sourozenec 7 7 7 
kamarád 29 37 33 
nikdo 0 0 0 
učitel 16 10 13 
někdo jiný 0 0 0 
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graf č. 12 sloupcový
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 Důvěru respondentů získali kamarádi (33 %), maminka (30 %) a tatínek 
(17 %). Učiteli se svěřilo 13 % respondentů a sourozencům 7 % dotazovaných. 
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10.6 Ověření hypotéz 

 

1. 20 % dětí zažilo někdy šikanu. 

Při stanovení hypotézy jsem vycházela z celostátních průzkumů, které uvádějí, že 

41 % dětí zažilo někdy šikanu. Domnívala jsem se, že toto procento bude na        

1. stupni základní školy nižší. Velmi mě proto překvapil výsledek dotazníkového 

šetření, z kterého vyplynulo, že šikanu zažilo 58,5 % dětí nižšího stupně základní 

školy. 

 

2. 20 % dětí je šikanováno téměř denně. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Z mého výzkumu vyplývá, že téměř denně zažívá 

šikanu „pouze“ 7 % dětí. Bohužel 3,5 % dětí ji zažívá několikrát denně. 

 

3. Nejčastější formou šikany jsou posměšky a nadávky. 

Tato hypotéza potvrdila, že nejčastější formou šikany jsou posměšky (20,5 %) a 

nadávky (19 %). 

 

4. Agresory se stávají častěji chlapci než dívky. 

Tato hypotéza se potvrdila. 80,5 % respondentů uvádí, že ten, kdo jim ubližoval, 

byl chlapec. 

 

5. Oběťmi šikany budou rovnoměrně zastoupeny dívky i chlapci. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Mezi oběťmi šikany jsou více zastoupeni chlapci 

(69 %), u dívek je toto číslo menší (48 %). 
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10.7 Shrnutí výzkumu 

 

Výsledky dotazníkového šetření mě překvapily tím, že výskyt šikany, a to na 

1. stupni ZŠ, je větší než jsem očekávala. 58,5 % žáků uvedlo, že je jim 

ubližováno, z toho 7 % chlapců a 7 % dívek uvádějí dokonce „téměř denně“. 

Vzhledem k tomu, že jsem navázala velmi dobré pracovní vztahy s vedením 

školy, které projevilo zájem o výsledky mého dotazníkového šetření, domnívám 

se, že škola zareaguje pozitivně a bude tuto problematiku řešit. 

Nejvíce mě zaskočily odpovědi na otázku místa výskytu šikany. 37 % dětí 

odpovědělo, že je jim ubližováno přímo ve třídě, což považuji zvláště pro 

pedagogy za alarmující. Naopak jsem se utvrdila v přesvědčení, že cesta ze školy 

a do školy může být pro mnoho dětí nebezpečná. 30 % žáků zažilo ubližování 

právě cestou ze školy nebo do školy.   

Pozitivně vnímám, že se velká většina dětí má komu svěřit se svým 

trápením, ať už je to kamarád, rodiče, sourozenci, učitel. K zamyšlení by měl vést 

poměrně nízký procentuální údaj vyjadřující důvěru k učiteli (13 %). 

Nicméně za velmi závažné považuji příběhy dětí, které jsou šikanovány        

i několikrát denně. Jsem si vědoma toho, že se v této kategorii nachází „pouze“  

3,5 % dětí, ale jejich osud mě nenechává lhostejnou. 

 Potvrdila se mi i domněnka, že nejvýznamnější formou šikany u dětí na 

prvním stupni základní školy je verbální šikanování. Musím však přiznat, že mě 

překvapilo vysoké procento fyzického násilí, které respondenti uvádějí, a to jak 

bití (16 %), tak kopání (13,5 %) i rány pěstí (2,5 %). 

 Velmi vysoké procento dětí (94,5 %) vykazuje zvýšenou vnímavost vůči 

šikaně ve svém okolí, což může být pro nás pro všechny dobrým signálem 

k nápravě. 
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11. Minikartotéka her pro nespecifickou primární 

prevenci šikany 

 

Zaměření her, které předkládám, vychází z cíle, kterým je podpora a rozvoj 

pozitivních vztahů ve třídě. Tyto aktivity učí děti nenásilně sociálním 

dovednostem – ohleduplnosti, poznávání a posuzování druhých, porozumění sobě, 

umění jednat s lidmi, spolupracovat a rozhodovat se. 

Lze je zařazovat v rámci vyučování, v třídnických hodinách, na výletech, při 

komunitních setkáních. 

Každou hru je třeba vysvětlit, motivačně uvést, ale po skončení hry               

i rozebrat. Ideální pro hru je kruhové uspořádání (rovnost), učitel („guru“) vede 

diskuzi. Žáci jsou seznámeni s metodami „skupinové“ – komunitní práce. 

Uvádím hlavní zásady:  

1) Každý z nás je důležitým členem komunity. 

2) Komunita je úplná, pokud všichni sedí v kruhu. 

3) „Tvůj názor má stejnou váhu jako můj.“ 

4) Každý má právo na svůj názor, má právo ho říct a nebýt za něj odsuzován, 

zesměšňován, ani kritizován. Ostatní by se měli snažit o pochopení toho 

druhého.  

5) Mluví vždy jen jeden, ostatní naslouchají, nikdo nikomu neskáče do řeči. 

6) Každý má právo říci NE. (Zvláště u emotivních záležitostí – mohou 

vyvolat nepříjemnou vzpomínku, kterou dítě nemá zpracovanou), dítěti je 

pak třeba nabídnout (mezi čtyřma očima) možnost „vypovídat se“. 

(„Chceš o tom hovořit?“ „Kdybys chtěl, víš, že můžeš kdykoliv přijít.“) 

 

Zásady pro učitele: 

1) Za každý názor, projev dítěte, učitel děkuje. 

2) Učitel zde není učitelem, ale vůdcem a musí se vystříhat hodnocení. 

3) Učitel nikdy nesmí zapomenout před hrou motivovat žáky ať už  

příběhem, povídkou či diskuzí. 
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4) Učitel nikdy nesmí zapomenout po každé hře na rozbor, který provádíme 

v kruhu. Při rozboru používáme otázky typu: „Jak se ti ta hra líbila?“ 

„V čem tě oslovila?“ „Co se ti nelíbilo?“ „Co bylo pro tebe nepříjemné?“ 

„Chtěl bys k tomu něco říct?“ Učitel je tady v roli moderátora, dává slovo 

všem dětem po kruhu, nebo jen těm, kteří chtějí hovořit. 

 

Důležité a potřebné je vytvoření rituálu, například při zahájení a ukončení 

komunity, když všichni členové sedí v kruhu (úderem do bubnu, specifickým 

pozdravem, znělkou a podobně).  

 

 

Hry – zásobníček:  

 

1) DOTEKY – SEZNAMOVÁNÍ 

– Chodíme po místnosti, dotýkáme se bez verbálního kontaktu (ruka 

do ruky, plácnutí rukou, paže, nos, čelo …).  

            Rozvíjíme: emoce, prožitek 

   

2) POZDRAVY 

– Chodíme po místnosti a zdravíme se očima. 

– Chodíme po místnosti a zdravíme se například jako eskymáci 

(nosem), Japonci (úklonem), poplácáním a obejmutím a podobně. 

– Chodíme po místnosti a zdravíme se vydáváním zvuků. 

            Rozvíjíme: emoce, prožitek, dotek 

 

3) NA NOVINÁŘE 

– Utvoříme dvojice, jeden je novinář, druhý je sám za sebe. Novinář 

se dvě minuty vyptává na (téma zvolí učitel) zájmy, koníčky, volný 

čas, prázdniny a podobně. Potom se role vymění. Následně si děti 

sednou do kruhu a jeden vypráví o tom, co se dozvěděl o druhém. 

Postupně hovoří všichni. 

            Rozvíjíme: naslouchání, identifikaci, vciťování 
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4) PANTOMIMA 

– Mnoho variant, dá se hrát ve dvojicích i ve větších skupinách. 

Učitel má napsaná na lístečcích sdělení, minipříběhy, pohádky, 

které žák či žáci nacvičují a předvádí a další skupinky mají za úkol 

poznat, co děti předvádějí. 

            Rozvíjíme: naslouchání, identifikaci, spolupráci 

 

5) MÁM VEDLE SEBE VOLNÉ MÍSTO 

– Žáci sedí v kruhu, kde je jedna židle navíc. Žák, po jehož pravici je 

toto volné místo řekne větu: „Po mé pravé ruce je volné místo        

a chci, aby si na něj sedl(a) (následuje jméno), protože (následuje 

zdůvodnění něčeho pozitivního, čeho si žák na tom druhém cení, 

nebo co dnes udělal spolužák hezkého)“. Žák, který byl jmenován, 

si jde sednout na toto místo a poděkuje. Ve hře pokračuje ten žák, 

který má po své pravici volné místo. 

            Rozvíjíme: emoce, vciťování, komunikaci 

 

6) KOMUNIKUJEME ZÁDY K SOB Ě 

– Dvojice sedí zády k sobě a vyprávějí si na téma zvolené učitelem. 

            Rozvíjíme: komunikaci, naslouchání 

 

7) CO VŠECHNO MÁME SPOLEČNÉ 

– Děti sedí v kruhu,  kde je o židli méně. Jeden žák stojí uprostřed 

kruhu a řekne tuto větu: „Vymění se všichni ti, kteří“ (následuje 

volba - například: rádi sportují, nebo se rádi učí a podobně). Ti, 

kterých se to týká, si vymění židle, žák ze středu se snaží sednout 

na jakoukoliv uvolněnou židli. Ve hře pokračuje ten, na kterého 

žádná židle nezbyde. 

           Rozvíjíme: komunikaci, identifikaci 
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8) KOMPOT 

– Po kruhu učitel přidělí jednotlivým dětem jména druhů ovoce 

(například: jablka, švestky, hrušky). Z kruhu je následně odebrána 

jedna židle a toto dítě jde do středu kruhu a řekne větu: „Vymění 

se…“ (následuje volba jednoho, či více druhů ovoce, nebo řekne 

„kompot“ a to znamená, že se musí vyměnit všichni). Nikdo nesmí 

zůstat sedět na své židli. Ten, kdo je uprostřed, se snaží sednout na 

volnou židli. Kdo zůstane bez židle, pokračuje ve hře. 

           Rozvíjíme: identifikaci, spolupráci 

 

9) VYTLESKÁVÁNÍ 

– Děti sedí v kruhu a učitel dá každému číslo od jedničky vzestupně. 

Potom začíná celá třída tleskat (2x do stehen, 2x do rukou), až se 

získá rytmus, začíná se s odpočítáváním. Na každé tlesknutí do 

stehen říká vyvolávající žák své číslo (například jedna – jedna), na 

tlesknutí do rukou pak číslo spolužáka (dva – dva). Žák s číslem 

dva musí okamžitě pokračovat (dva – dva, čtyři – čtyři). Místo 

čísel jde užívat křestní jména. 

            Rozvíjíme: spolupráci, identifikaci           

 

10)  ATOMY A MOLEKULY 

– Děti se pohybují libovolně po třídě jako atomy a učitel tlesknutím    

a sdělením čísla zadává dětem úkol, aby se vzájemně spojily          

a vytvořily skupiny molekul v daném počtu. Kdo zůstává navíc, ze 

hry vypadává. Rozpuštění molekuly učitel sděluje větou: „Atomy, 

atomy hýbejte se“. 

            Rozvíjíme: spolupráci, identifikaci 
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11)  SPOLEČNÁ STAVBA 

– Stavíme z kostek společnou stavbu (každý má stejný počet kostek, 

není dovoleno komunikovat).  

             Rozvíjíme: spolupráci  

 

12)  SKUPINOVÁ KRESBA 

– Sedíme kolem papíru, není určeno, co se bude kreslit, není 

dovoleno komunikovat. 

             Rozvíjíme: spolupráci 

 

13)  KRESBA DOMU, STROMU A PSA 

– Děti utvoří dvojice a společně jednou tužkou bez možnosti 

komunikace kreslí. 

             Rozvíjíme: spolupráci 

 

14)  PRKNO 

– Tuto hru můžeme provozovat s dětmi přibližně od 10-ti let. 

Vhodné je provádět ji na měkké podložce (koberci, žíněnce, 

trávníku), aby nedošlo k úrazu. Děti utvoří dvojice, přičemž se 

mají dát dohromady děti přibližně stejné váhy a výšky. Jedno dítě 

si stoupne za záda druhého. „Hráč“, který stojí vpředu, bude mít za 

úkol zavřít oči a jako „prkno“ (ruce má přitom připažené nebo 

rozpažené) padat dozadu. „Hráč“, který stojí za ním, ho má za úkol 

zachytit, aby nespadl. Přední „hráč“ nejprve určí, na jakou 

vzdálenost je ochoten svěřit „svůj život“ do rukou kamaráda. 

Rozestupy je možné postupně zvyšovat. Následně se „hráči“ 

vymění. 

             Rozvíjíme: důvěru, spolupráci 
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15)  VYVAŽOVÁNÍ 

– Dva žáci zhruba stejné výšky a váhy si stoupnou proti sobě. 

Zaujmou stoj spatný, špičkami nohou se dotýkají. Pevně se uchopí 

za ruce a začnou se současně zaklánět, přičemž napínají své paže, 

až kam jim to umožní délka rukou. Aby nespadli, musí svou 

polohu neustále vyvažovat, jeden nemůže stát bez druhého. 

Nakonec se dostanou do rovnovážného stavu, kdy ruce mají 

maximálně natažené, kolena propnutá. Rovnovážný bod nejlépe 

vycítí, když zavřou oči. Poté se opět pomalu vrací do výchozí 

pozice.  

             Rozvíjíme: důvěru, spolupráci 

 

Některá zvlášť emotivně vypjatá setkání lze zakončit větou, kterou v kruhu 

postupně všichni žáci říkají: „Svět je krásné místo pro život, protože já (jméno) 

tady jsem“. 

Některá setkání může učitel zakončit tak, že se všichni v kruhu obejmou, 

paže na paži a učitel řekne například větu: „Všichni jsme andělé s jedním 

křídlem a abychom mohli létat, musíme se obejmout“.  

Tyto chvíle bývají neopakovatelné, velmi vzácné a je třeba citlivě vybírat, 

kde je užijeme. 
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Závěr 

 

       Šikana se nevyhýbá žádné škole. Děti samy si šikany ve svém okolí velmi 

často všímají, bohužel se často stává, že pedagogové reagují neodborně. Mnohdy 

mají sklon známky šikany nebo svědectví dětí podceňovat, přehlížet a podobně. 

Stává se, že pokud za nimi přijde šikanované dítě, odbudou ho tím, ať nežaluje, že 

samo není žádný svatoušek. Dodnes se stává a není to výjimkou, že učitel věnuje 

vyšetřování pět minut a realizuje ho před celou třídou nebo vedle sebe postaví 

oběť a útočníky a začne s výslechem. Terorizované dítě potom ztratí ke svému 

učiteli důvěru a podruhé už za ním pro pomoc nepřijde. Pro agresory je to signál, 

že mají zelenou a na příště mohou ještě „přitvrdit“. V každé třídě se najde         

dítě – outsider, které bývá osamocené a ostatní mu více či méně ubližují, zpočátku 

slovně, později bez zásahu učitele, i fyzicky. 

          Současný výskyt šikany je skutečně epidemický. Týká se velkého množství 

dětí, protože šikana poškozuje nejen oběti, ale i agresory, a dokonce svědky 

tohoto krutého bezpráví. 

          Odborníci se shodují, že k šikaně je třeba přistupovat jako k závažné 

chorobě skupiny, která se bez léčení může stát zhoubnou.  

          Výzkumy a praxe bohužel ukázaly, že ani to nejlepší demokratické 

společenství neumí šikanování zcela zabránit. Český vzdělávací systém je navíc 

hodně autoritativní a autoritativní prostředí je z hlediska šikany více rizikové. 

Pokud ovšem budou vedení školy a pedagogové odborně připraveni a navíc 

podpořeni rodiči, bude možno se šikanou úspěšně bojovat.  

          Každá škola, která se snaží, aby do ní děti nechodily se strachem a úzkostí, 

dělá hodně pro to, aby šikaně bránila. Škola, která se šikanu snaží řešit a 

preventivně jí předcházet, tak vysílá pozitivní signál rodičům a žákům. 

 Šikanu nelze podceňovat a je nutné o ní mluvit. 

         Doufám, že i moje práce bude přínosem pro řešenou problematiku. 

 

 

 



 

                                                          84  

Literatura  

 

BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha : ISV, 2003. ISBN 80-

86642-08-9 

BENDL, S. Školní kázeň. Metody a strategie. Praha : ISV, 2001. ISBN 80-85866-

80-3  

ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou : Fakta v.o.s., 

1999. ISBN 80-902614-1-8 

ERB, H.H. Násilí ve škole a jak mu čelit. Praha : Amulet, 2000. ISBN 80-86299-

22-8 

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 1997. ISBN  80-7178-

063-4 

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-

85931-15-X 

GOLDMANOVÁ, J. Jak přežít doma, ve škole a mezi kamarády. Praha : Portál, 

2001. ISBN 80-71785-08-3 

HOPPE, S. – HOPPE, H. – KRABEL, J. Sociálně psychologické hry pro 

dospívající. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-71784-34-6 

JEDLIČKA, J. – KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy: Analýza a prevence 

sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-

7184-555-8 

KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X 

KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-

71781-23-1 

KOUKOLÍK, F. – DRTILOVÁ, J. Zlo na každý den. Život s deprivanty I. Praha : 

Makropolus, 2001. ISBN 80-7262-088-6 

LOVASOVÁ, L. Šikana. Praha : Sdružení Linka bezpečí, 2005. ISBN 80-239-

5637-X 

Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 

č.j. 14 514/2000-51 



 

                                                          85  

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 

školských zařízení. In: Věstník MŠMT České republiky. Roč. LVII, leden 2001, 

sešit 1 

PARRY, J. – CARRINGTON, G. Čelíme šikanování. Praha : IPPP ČR, 1997 

ŘÍČAN, P. Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-

049-9 

Sborník příspěvků: Prevence šikanování ve školách. Praha : IPPP ČR, 1998.  

SPURNÝ, J. Psychologie násilí. Praha : Eurounion, 1996. ISBN 80-85858-30-4 

SVOBODA, M. – KREJČÍŘOVÁ, D. -  VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika 

dětí a dospívajících. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-545-8 

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 

2004. ISBN 80-7178-802-3 

Zákon České národní rady o Policii České republiky. Sbírka zákonů, č. 17/1994, 

částka 6, s. 114 – 128. 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Sbírka zákonů, č. 359/1999, s. 7662 – 7681 

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. 

Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-544-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          86  

Přílohy 

 

Příloha č. I   

Dotazník  

 

 

ŠKOLA: 

TŘÍDA: 

POHLAVÍ  (CHLAPEC, DÍVKA): 

INSTRUKCE:  Zakroužkuj odpověď, která je pravdivá. NEPODEPISUJ 

SE! 

 

1. Jsi rád(a) v této třídě?                                     ANO   NE 

 

2. Máš ve třídě dobrého kamaráda?             ANO  NE 

 

3. Patříš ve třídě do nějaké party?                  ANO         NE 

 

4. Byl(a) jsi svědkem toho, že bylo ubližováno tvému spolužákovi 

jinými spolužáky ze třídy?                             ANO            NE 

 

5. Ubližoval ti někdy někdo ze třídy?              ANO       NE 
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6. Jak  ti ubližoval? (Zaškrtni jednu nebo více možností.) 

 

 - ignorování                                        - bití 

 - posměch                                           - fackování 

 - pomluvy                                           - rány pěstí 

 - ponižování                                       - kopání  

 - nadávky                                           - Jinak? Jak?......... 

 

7. Jak často ti bylo ubližováno? 

 

a) jednou 

b) několikrát 

c) téměř denně 

d) několikrát denně 

 

8. Ten, kdo ti ubližoval byl: 

 

a) chlapec 

b) dívka 

 

9.  Kde se to děje? (Zaškrtni jednu nebo více možností.) 

 

 - ve třídě                                               - v družině      

 - na chodbě                                           - cestou do školy nebo ze školy 

 - v šatně                                                - v tělocvičně 

 - na WC                                                - na hřišti 

 - v jídelně                                             - Jinde? Kde?......... 
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10. Jsi sám (sama) komu ve třídě ubližují?                ANO         NE 

 

11. Řekl jsi někomu o tom, že ti někdo ubližoval?  ANO         NE 

 

12. Komu jsi o tom řekl? 

 

- mamince                         -    nikomu 

- tatínkovi -    učiteli 

- sourozenci  -    Někomu jinému? Komu? …..... 

- kamarádovi                                   

 

 

Děkuji ti za vypln ění dotazníku. 

 

 

 


